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Pengantar 
 
 

Pemilu 1999 sebagai suatu pemilu multipartai pertama yang dilaksanakan pasca 
pemerintahan Orde Baru merupakan ajang penting dalam proses demokratisasi dan reformasi 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbagai prosesi dan konvensi ketatanegaraan yang baru 
sangat mungkin untuk dimulai disini. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia sebagai suatu 
Organisasi non Pemerintahan yang memiliki perhatian terhadap supremasi hukum dan 
transparansi memandang perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan rakyat yang dapat 
mendukung usaha-usaha meningkatkan pertanggungjawaban publik dan setiap partai politik 
terhadap janji-janji yang telah disampaikan kepada publik. 
 

Berdasarkan pemikiran tersebut. Pusat Studi Hukum & kebijakan telah mengkompilasi 
janji-janji yang pernah disampaikan oleh partai-partai politik, khususnya janji yang pernah 
disampaikan oleh tujuh partai peraih suara terbanyak dalam pemilu 1999, yaitu PDI 
Perjuangan. Partai Golkar, PKB. PPP. PAN. PBB, dan PK sebagai salah satu usaha 
menciptakan suatu toiok ukur kinerja partai politik tersebut untuk masa kerja mereka di 
parlemen lima tahun mendatang 
 

Buku saku ini merupakan kumpulan janji janji yang dilontarkan oleh para elite partai-partai 
politik pada masa kampanye Pemilihan Umum 1999. Buku saku ini dikompilasikan dan berita 
yang diliput oleh beberapa Media cetak yang beredar di jakarta seperti Kompas, Media 
Indonesia. Suara Pembaruan. Republika, Merdeka, dan lain-lain selama periode 15 Mei 1999 
sampai tanggal 9 Agustus 1999. Besar harapan kami agar buku saku ini dapat dipergunakan 
sebaik-baiknya oleh pihak manapun untuk berperan dalam rangka mempromosikan 
demokrasi, transparansi dan pertanggung jawaban publik partai politik baik dalam Sidang 
Umum MPR ini maupun setelahnya. 
 
 
 
 
Editor 
 
Pusat Studi hukum & Kebijakan Indonesia 



1. Pendidikan 
!"Guru 
!"Sekolah 

 
 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
M. Sarwani (Juru kampanye PKB pada kampanye di Jakarta Utara) 
• Kalau PKB menang. uang iuran sekolah, uang SPP, dan uang masuk sekolah akan kami 

hapuskan. 
(Kompas. 22 Met 1999) 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Zein Badjeber (Ketua DPP PPP pada kampanye di Sulawesi Tenggara): 
 

!"Bila PPP menang pada pemilu mendatang. akan menghapus uang SPP pada lembaga 
pendidikan hingga SLTA, 

(Media Indonesia, 2 Juni 1999) 
 
Hamzah Haz (Ketua DPP PPP. pada kampanye monologis di TVRI & kampanye di 
Palembang): 

!"Menghapus SPP mulai dari tingkat SD hingga SLTA, serta mengenakan biaya kuliah di 
perguruan tinggi yang terjangkau rata-rata keluarga Indonesia. 

!"Senapas dengan itu, nasib guru dan dosen pun akan diperbaiki dan kesejahteraan 
mereka ditingkatkan. 

!"Orientasi PPP adalah mencerdaskan bangsa. menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta memiliki keunggulan menghadapi persaingan global di segala bidang, 
memelihara kelestarian lingkungan hidup dan menghormati hak asasi manusia. 

!"Untuk mewujudkan program perbaikan mutu sumberdaya manusia tersebut. PPP akan 
mengusulkan anggaran pendidikan mencapai 25% dari total APBN dan menjadikan 
perbatkan nasib guru negeri sebagai bagian dari program utama partai. 

(Media Indonesia, 3 Juni 1999) 
!"Menegaskan tekad PPP membebaskan pembayaran SPP bagi pendidikan dan SD 

hingga SLTA dan memberi subsidi kepada sekolah swasta agar dapat 
menyelenggarakan pendidikan dengan biaya rendah 



!"Langkah yang ditempuh untuk membebaskan SPP akan dilakukan secara simultan 
dengan pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah, yang jumlahnya kini sekitar 39 
juta jiwa. Jika seorang pengusaha dapat menjadi pembayar pajak minimal satu juta 
rupiah per tahun, maka akan terkumpul dana sekitar 39 trilyun rupiah. Dana itu cukup 
untuk membiayai pendidikan anak-anak Indonesia dan SD hingga SLTA, sehingga 
orangtua dapat menabung untuk persiapan pendidikan tingginya. 

(Kompas, 20 Mei 1999) 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
DR. Muhammadi (Ketua DPP PAN, pada diskusi politik yang berlangsung di Gedung PB 
PGRI, tanggal 14 Mei 1999): 

!"Memperjuangkan nasib guru, khususnya yang terkait dengan keberadaan profesi 
!"dan kesejahteraan mereka. 
!"Mengingatkan agar setiap partai politik agar tidak memperlakukan guru sebagai 

komoditas politik. Artinya, suara guru yang cukup besar pada Pemilu nanti tidak 
dimanfaatkan secara politis dengan cara-cara yang tidak fair. 

(Republika. 15 Mei 1999) 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Suryama (Ketua Departemen Pendidikan DPP PK, pada diskusi politik yang berlangsung di 
Gedung PB PGRI, tanggal 14 Mai 1999): 
 

!"Upaya memperjuangkan nasib para guru sudah saatnya dilakukan oleh para partai 
politik. Selama rezim Orde Baru, nasib guru sepertinya dianaktirikan oleh pemerintah. 

!"Pemerintah tidak pqrnah serius dalam menangani masalah pendidikan nasional. Ini 
tercermin dan kebijakan pusat yang terkesan asal-asalan dalam mengurusi soal 
pendidikan nasional. 

!"Masalah mendasar yang juga sangat memprihatinkan bagi kalangan pendidik (guru), 
adalah alokasi anggaran pendidikan yang selama ini tidak pernah memadai. Bahkan. 
anggaran pendidikan nasional pernah hanya mencapai 1% dari APBN. 

(Republika. 15 Mei 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Pangan 
!" Beras 

 
 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Mara Satriawangsa (Juru Kampanye dan Calon Legislatif PBB; dari Kabupaten Sidrap, pada 
kampanye di Sulawesi Selatan): 

!"Menilai kebijakan yang berlaku selama ini tidak menguntungkan produsen beras di luar 
Pulau Jawa. karena hanya diperkenankan melakukan perdagangan antar pulau, 
padahal peluang untuk ekspor terbuka lebar. 

!"PBB akan memperjuangkan agar petani di Sulawesi Selatan tidak perlu lagi memberi 
subsidi kepada konsumen di Pulau Jawa, tetapi sebagaian produknya dapat diekspor 
ke manca negara 

!"Dengan surplus beras sekitar 1,5 juta ton, ekonomi Sulawesi Selatan akan tumbuh 
secara fantastis jika daerah ini mampu menerobos pasar ekspor. 

!"Menerobos pasar ekspor bukan pekerjaan yang mudah, paling tidak harus memenuhi 
persyaratan ekspor seperti kualitas dan kontinuitas produksi. Untuk itulah PBB akan 
memfasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian agar beras 
yang dihasflkan petani dapat berkualitas ekspor. 

(Kompas, 24 Mei 1999) 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 



3. Otonomi Daerah 
!" Aspirasi Daerah 
!" Pertanahan 

 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Syahrul Azmir Matondang (Ketua DPD PDIP Sumatera Utara dan Calon Legislatif nomor urut 
satu dari Kabupaten Langkat): 

!"Masalah utama bagf daerah Surnatera Utara adalah pertanahan. karenanya masalah 
tanah di Sumatera Utara akan menjadi potensi konflik sosial berkepanjangan jika tidak 
segera diselesaikan. 

!"Dalam menangani masalah tanah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara beserta aparat 
terkait, termasuk aparat keamanan, cenderung memihak pengusaha atau perkebunan 
BUMN/Swasta. Untuk memperjuangkan hak-hak mereka, para petani sudah berusaha 
dengan berbagai cara. melalui perundingan, unjuk rasa, jalur hukum dan sebagainya, 
tetapi tak ditanggapi secara serius. 

!"Daiam sengketa tanah di Sumatera Utara. umumnya petani berhadapan dengan pihak 
perkebunan BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta. Kasus tanah di Sumatera 
Utara yang total seluas 71.680 km2 ini bisa diselesaikan dengan cara 
menginventarisasi berbagai masalah tanah di Sumatera Utara. kemudian melakukan 
relokasi atau ukur ulang tanah-tanah yang disengketakan. Dengan cara itulah bisa 
diketahuf siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah tersebut 

!"Masalah pukat harimau (trawl) menjadi isu yang kontraversial jika tidak diselesaikan. Di 
Sumatera Utara, berbagai peristiwa seperti di Bagang Percut, Pantai Labu 
(Deliserdang). kawasan Gabion Belawan. Tanjanung Tiram (Asahan), dan Silboga. 
sudah cukup sebagai bukti terjadinya kesemena-menaan terhadap nelayan. 

!"Untuk menyelesaikan masalah ini, harus diberikan batasan zona tangkapan trawl yang 
jelas. sehingga tidak sembarangan beroperasi. kemudian pelanggarnya diberi sanksi 
tegas. Nelayan juga diberi hak sama menggunakan trawl. Caranya. mereka 
diikutsertakan dengan pengusaha trawl dengan catatan mereka memiliki saham di 
dalamnya, bukan sebagai kuli pengusaha trawl. 

(Kompas. 20 Mei 1999) 
 
Kwik Kian Gie (Ketua Litbang DPP PDIP. pada kampanye di Jakarta Selatan): 

!"Segera melakukan dialog dengan para pemuka daerah, terutama Aceh, Irian Jaya dan 
Timor Timur untuk meresapi apa yang menjadi aspirasi mereka, sambil mencari 
pemecahannya yang optimal dalam negara kesatuan (Butir pertama dari 15 butir pokok 
pikiran yang akan dilaksanakan oleh PDI-P pada 100 hari pertarna memerintah) 

(Merdeka, 29 Mei 1999) 
 
Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP, pada kampanye di Timor Timur): 

!"Mengajak rakyat Timor Timur untuk menyelesaikan persoalan berdasarkan cinta kasih 
dan perdamaian. 

!"Kekerasan yang selama ini terjadi di Timor Timur tidak akan bisa menyelesaikan 
persoalan. Oleh karena itu, rakyat Timor Timur harus mampu menyatukan diri untuk 
menyelesaikannya. 

(Suara Pembaruan. 1 Juni 1999) 
 
Rolan Aritonang (Ketua DPD II PDIP): 

!"Meminta Otorita Batam dibubarkan, dilepaskan dari pengendalian pemerintah pusat. 
Pengelolaannya dilakukan lewat otonomi Daerah Tingkat II dan berada dalam garis 



koordinasi Pemerintah Daerah Tingkat I Riau. Alasannya, pengelolaan selama ini tidak 
transparan , berindikasi KKN dan kurang menguntungkan masyarakat setempat dan 
justru hanya menguntungkan kalangan pengusaha tertentu. Demi reformasi, status 
otorita ini harus dibubarkan. 

!"PDIP belakangan meminta peningkatan status otorita menjadi Propinsi Barelang. 
(Suara Pembaruan, 2 Juni 1999) 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Ir. B. Saptanoesa Wenthe (Juru kampanye dan calon legislatif Partai Golkar dan ualimantan 
Tengah): 

!"Masalah eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang terkesan berlebihan dari pihak luar 
Kalimantan Tengah merupakan persoalan daerah yang harus disuarakan ke tingkat 
nasional. 

!"Sebagai contoh, ekspolitasi hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pemilikan 
sahamnya didominasi pengusaha Jakarta. Tidak hanya itu, eksploitasi dan eksplorasi 
pertambangan emas, baik Kontrak Karya (KK) atau Kuasa Pertambangan, semuanya 
dikuasai oleh pengusaha besar dari Jakarta. Dan sudut pandang wawasan nasional, 
kenyataan itu tidak ada masalah. Tetapi ditinjau dan faktor pembinaan masyarakat 
daerah setempat, jelas sangat merugikan, karena daerah kehilangan nilai tambah. 

!"Isu ini akan diangkat menjadi tema kampanye & akan diperjuangkan di DPR nanti, 
sehingga masyarakat di sekitar hutan harus diberi ruang untuk memiliki hak eksploitasi 
SDA di sekitarnya. 

(Kompas, 20 Mei 1999) 
 
Akbar Tanjung (Ketua Umum Partai Golkar, pada kampanye di Irian Jaya): 

!"Golkar akan memperhatikan secara khusus pembangunan di Irian Jaya sesuai dengan 
aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut termasuk pemekaran Irian Jaya menjadi tiga 
propinsi. 

!"Golkar melihat, pemekaran Irian Jaya ini sangat penting agar pembangunan Irian Jaya 
dapat dipercepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. "Kita memiliki 
komitmen terhadap pemekaran Irian Jaya ini. Bila pemekaran itu nanti sudah 
dilaksanakan, yang pertama disiapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya 
manusia di Irian Jaya. Selain itu, Golkar juga mendukung keinginan masyarakat Irian 
Jaya menjadikan daerah tersebut memiliki otonomi luas." 

(Suara Pembaruan, 1 Juni 1999) 
 
Muhamad Amin (Ketua DPD Partai Golkar Batam) dan Samuel Purba (Calon Legislatif Partai 
Golkar): 

!"Mendukung upaya untuk mempertahankan eksistensi Otorita Batam. "Kalau ada 
kekurangan, mari kita betulkan, jangan karena mencari tikus di dalam rumah, kita 
membakar rumah." 

!"Salah satu model untuk memantapkan Batam, perlu segera dibentuk DPRD II Batam, 
yang berfungsi mewakili masyarakat dalam pengawasan. 

!"Otorita Batam selama ini tampil angker, masyarakat sulit mengembangkan 
pengawasan, yang sifatnya internal atau fungsional dari pusat (Jakarta) . " Di era 
reformasi, masyarakat tidak cukup hanya sebagai pendengar, tetapi harus terlibat aktif 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan." 

(Suara Pembaharuan. 2 Juni 1999) 
 



 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Data tidak tersedia 

 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Yusril lhza Mahendra (Ketua Umum DPP PBB pada kampanye di Kabupaten Lombok 
Tengah). 

!"Mengusulkan supaya Madura berdiri sendiri sebagai propinsi lepas dari Jawa Timur. 
Selain itu diusulkan pula agar Banten. Belitung dan daerah lainnya membuat propinsi 
tersendiri. Usulan ini dengan pertimbangan agar warganya bisa lebih mapan 
kesejahteraanya. Tidak seperti sekarang ini, kasihan warganya banyak yang terpaksa 
meninggalkan keluarga dan daeranya untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI. 

!"Tidak mungkin Indonesia dijadikan negara federal Sebab bangsa Indonesia, terdiri dan 
berbagai suku dan banyak tinggal di luar daerahnya. Walaupun sudah puluhan tahun 
dan tua di suatu daerah, misalnya orang Jawa yang tinggal di Lombok tetap disebut 
sebagai orang Jawa bukan orang Sasak. Kalau dibentuk negara federal, maka konflik 
antar suku tidak terhindarkan 

!"Yang diusulkan sebagai jalan keluar ialah negara berbentuk kuasi federal, yaitu 
pemberian otonomi penuh kepada propinsi. tapi sudah mendekati federal. Ini jalan 
tengah, kalau mau tetap bersatu yaitu dengan quasi federalism. Untuk itu, jatah 
pendapatan daerah 80% dan pusat 20%. 

(Rakyat Merdeka. 1 Juni 1999) 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Supremasi Hukum 
!" Pengadilan Mantan Presiden Soeharto 
!" Lembaga Peradilan 
!" Penegakan Hukum 
!" Pemberantasan Korupsi 

 
 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Megawati Sukarnoputri (Ketua Umum DPP PDIP pada kampanye di Jambi, 25 Mei 1999): 

!"Berita di majalah Time sebenarnya bisa dijadikan pegangan bagi pihak-pihak yang 
berkompeten untuk melakukan pengusutan lebih serius. la meyakini berita yang ditulis 
Time akurat, sebab majalah ini sudah terkenal di tingkat dunia. Jadi apa yang 
diungkapkan Time bisa dijadikan pegangan. 

(Media Indonesia. 26 Mei 1999) 
 
Kwik Kian Gie (Ketua Litbang DPP PDIP, pada kampanye di Jakarta Selatan): 

!"Segera memfungsikan lembaga yudikatif beserta seluruh aparatnya untuk meneliti, 
menyidik dan mengadili kasus-kasus KKN 

!"Melakukan anti korupsi besar-besaran seperti halnya anti merokok dan kampanye 
Keluarga Berencana (KB). "Wahai kaum muda yang masih bersih dari KKN, 
tanyakanlah kepada orang tua anda. dan mana mereka memperoleh kekayaan?" (Butir 
keempat, & kesembilan dari 15 butir pokok pikiran yang akan dilaksanakan PDIP pada 
100 hari pertama memerintah ). 

(Merdeka. 29 Mei 1999) 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Akbar Tanjung (Ketua Umum DPP Partai Golkar, dalam orasi politiknya di Gelora Pancasila 
Surabaya. 23 Mei 1999): 

!"Golkar akan meminta kepada pemerintahan yang sekarang di bawah pimpinan 
Presiden B.J Habibie agar melakukan dan menindaklanjuti Ketetapan MPR No. 
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, termasuk 
pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto. 

!"Mendukung langkah Kejaksaan Agung yang membentuk tim khusus untuk 
menindaklanjuti pemberitaan dan Time itu. 'Yang diungkapkan Time itu bisa merupakan 
data awal dalam menindaklanjuti pemeriksaan itu.' 

!"Batas waktu sampai kapan pemeriksaan itu dilakukan adalah hingga Sidang Umum 
MPR mendatang. karena saat itu BJ Habibie akan mempertanggungiawabkan semua 
ketetapan MPR termasuk Tap MPR No. XI/MPR/1998. 

(Suara Pembaharuan. 24 Mei 1999) 
 

!"Tetap meminta pemerintah agar segera menindaklanjuti temuan dan investigasi 
Majalah Time "Pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas dan konsisten 
terhadap temuan tersebut karena Time adalah media yang punya reputasi dan 
kredibilitas tinggi. Bagaimanapun bentuk tindak lanjutnya, terserah pemerintah. Bisa 
membentuk komisi khusus independen atau dengan cara-cara lainnya." 

!"Sebagai Presiden, Habibie perlu mengambil langkah-langkah tegas dan mantap karena 
figur Habibie kini sudah melekat dengan Partai Golkar yang telah menetapkannya 
sebagai calon tunggal untuk jabatan presiden tahun mendatang. Karenanya 
langkah-langkah presiden Habibie akan berpengaruh pada citra Golkar 



 
!"Oleh karena itu dengan adanya pemberitaan Majalah Time, maka Habibie perlu segera 

member)kan tanggapan terhadap temuan dimaksud, sekaligus mengambil 
langkah-langkah serius untuk meneliti laporan itu dengan seksama. Kalau perlu 
membentuk komisi independen. 

 
M. Ali Yahya (Juru Kampanye Nasional Partai Golkar pada kampanye di Tangerang dan 
di Subang): 

!"Partai Golkar akan membuka kembali kasus Tanjung Priok, jika Partai Golkar menang 
dalam Pemilu nanti. 

!"Alasan Partai Golkar membuka kembali kasus tahun 1984 tersebut, karena tidak sedikit 
masyarakat Kecamatan Balaraja, Tangerang yang gugur dalam peristiwa tersebut. 
Karena itu. Partai Golkar akan berjuang semaksimal mungkin agar kasus tersebut 
dibuka kembali. Kasus ini memang sudah lama, tapi sampai saat ini belum ada 
penjelasan resmi dan pemerintah mengenai jumlah korban meninggal akibat keganasan 
Orde Baru. 

(Suara Karya. 2 Juni 1999) 
 

!"P. Golkar sama sekali tidak melindungi mantan Presiden Soehar+to beserta kroninya 
dan dosa-dosa yang diperbuatnya. Justru Partai Golkar telah meminta Presiden Habibie 
untuk segera merealisasikan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang KKN dan 
pemeriksaan Soeharto. Jadi salah besar jika ada yang beranggapan dan menud)ng 
Partai Golkar melindungi Soeharto. 

!"Bahkan jika Habibie melecehkan ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa itu, maka jalan 
untuk pencalonannya kembali sebagai presiden lima tahun mendatang k'emungkinan 
tidak mulus. Kalau Habibie berhasil melaksanakan Ketetapan MPR, termasuk 
menuntaskan pemeriksaan dugaan KKN mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, 
akan mudah bag) Habibie untuk dipilih kembali dalam sidang umum MPR mendatang. 
Tapi kalau tidak, akan sulit. 

(Suara karya, 3 Juni 1999) 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Abdurrahman Wahid (Deklarator PKB, pada kampanye di Kalimantan Selatan, 24 Mei 1999 
dan pada wawancara dengan Radio Trijaya): 

!"PKB akan dapat memaafkan dosa-dosa Soeharto jika ia bertobat dan bersedia 
menyerahkan seluruh kekayaannya kepada rakyat. 

!"PKB beserta seluruh jajarannya merupakan partai terbuka bagi siapa saja yang ingin 
bergabung. Satu hal yang menjadi ciri khas PKB yakni pemaaf, sesuai dengan ajaran 
Islam. Sebab itu, bila ternyata Soeharto dan keluarganya melakukan tobat nasuha, 
kemudian menghadiahkan seluruh kekayaannya kepada rakyat miskin, PKB beserta 
masyarakat akan memaafkan. 

(Kompas, 25 Mei 1999) 
 

!"Tidak akan menyeret mantan presiden Soeharto jika PKB menang. Menyeret itu bahasa 
tidak sopan. Bagaimanapun juga kita bisa seperti ini karena jasa jasa beliau. 

(Republika. 24 Mei 1999) 
 

!"Menangapi pernyataannya (Abdurrahman Wahid) yang seolah-olah melindungi 
Soeharto, sebenarnya dimaksudkan pada siapapun juga, termasuk Soeharto, harus 



memperhatikan hukum. Sebab setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama untuk mendapat perlindungan hukum. "Bila nanti ternyata aoa yang 
dilakukan Soeharto selama ini terbukti melanggar hukum, maka sudah pasti dia harus 
mempertanggungjawabkan." 

 
!"Terhadap segala hal yang sampai hari ini belum terungkap, bila PKB menang dalam 

Pemilu, akan membentuk tim khusus yang independen untuk mengusut segala kasus 
tersebut, terutama masalah KKN Soeharto. 

(Suara Karya, 25 Me) 1999) 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Hamzah Haz (Ketua Umum DPP PPP, dalam pidato politiknya pada kampanye di kota Bangil. 
Jawa Timur dan kampanye di Jakarta, 25 Mei 1999): 

!"Soeharto akan dijebloskan ke penjara kalau ternyata nanti di depan pengadilan dia 
gagal membuktikan bahwa kekayaan keluarga dan kroni-kroninya tidak diperoleh 
melalui KKN. 

!"PPP bertekad kuat menuntaskan kasus KKN yang melibatkan Soeharto, keluarga dan 
kroni-kroninya sebagai rasa tanggung jawab moral, karena usulan untuk mengadil) 
Soeharto pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 d)ajukan oleh PPP. PPP tidak 
simpati terhadap sikap Kejaksaan Agung yang terkesan mengulur-ulur waktu 
penuntasan kasus KKN yang melibatkan Soeharto. 

!"Untuk mengadili Soeharto dan konco-konconya sesuai dengan Ketetapan MPR No. 
XI/MPR/1998, PPP akan menerapkan pembuktian terbalik. Artinya, Soeharto sebagai 
tertuduh harus membuktikan kekayaan yang mereka miliki benar-benar diperoleh bukan 
dari hasil KKN. Selama ini yang dilakukan hanyalah mencari buktibukti kekayaan 
Soeharto, keluarga dan kroninya dengan mencari bukti, tetapi sampai sekarang tidak 
terbukti. 

!"PPP bertekad menjadikan hukum di atas segala-galanya untuk menciptakan supremasi 
hukum dalam kehidupan masyarakat. B)la PPP mendapat kepercayaan masyarakat 
untuk memimpin bangsa ini. rakyat akan memperoleh perlindungan hukum dan tidak 
ada satu pun anggota masyarakat yang kebal hukum. 

!"PPP akan menjadikan lembaga yudikatif benar-benar independen. yang lepas dan 
kekuasaan politik atau pemerintah bila PPP memegang kendali kepemimpinan 
nasional. Sebagai lembaga yang independen, personalia Mahkamah Agung akan dipilih 
oleh para anggota DPR atas nama rakyat Indonesia. Dengan demikian Mahkamah 
Agung benar-benar menjadi penegak hukum yang dipilih rakyat yang mendapat 
kepercayaan dari rakyat 

!"Selama ini lembaga peradilan di Indonesia cenderung dikendalikan penguasa dan 
dikuasai permainan uang. Hal itu nampak dan ketidakberdayaan hakim atau para 
penegak hukum lainnya menghadapi penguasa. Kondisi demikian membuat masyarakat 
yang menuntut tegaknya keadilan, terutama tuntutan keadilan dan penguasa, tidak 
pernah didapatkan sebagaimana mestinya. Sela)n itu, pihak yang memilik) uang selalu 
dimenangkan oleh para penengak hukum di pengadilan bila berhaoapan dengan 
kelompok masyarakat kelas bawah. 

!"Para penegak hukum cenderung memenangkan para pemilik uang dan penguasa di 
pengadilan, karena mereka sudah dibeli oleh penguasa dan para pemilik uang. 

(Suara Pembaruan. 24 Mei 1999) 
 



!"Pemeriksaan terhadap Soeharto jangan sampai terhenti sebab hal itu akan menentukan 
keberhasilan pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan saat ini. 

!"Tidak menutup mata. tidak tuntasnya penyelesaian kasus harta kekayaan Pak Harto 
beserta keluarganya dapat mempengaruhi posisi B.J Habibie yang telah dicalonkan 
Partai Golkar sebagai Presiden. 

(Media Indonesia. 26 Mei 1999) 
 

!"PPP bertekad untuk menjadikan hukum di atas segalanya. Sehingga harapan untuk 
menciptakan supemasi hokum benar-benar bisa menjadi kenyataan. Itu tekad PPP 
manakala mencapat kepercayaan dan masyarakat untuk memimpin negara fni. Sebab 
PP ingin menjadikan hukum sebagai sarana penegakan keadilan. 

!"Rakyat harus memperoleh perlindungan hukum dan bukan sebaliknya, para pejabat 
yang mendapat perlindungan hukum Oleh karena itu. PPP bertekad agar tak satu pun 
warga negara yang kebal hukum. 

!"Dari pengalaman selama rezim Orde Baru berkuasa, ketidakberdayaan para hakim atau 
para penegak hukum lainnya antara lain karena ketidakberdayaan mereka menghadapi 
para penguasa atau pemerintah. Intervensi pemerintah terhadap Para penegak hukum 
sangat dominan. Sehingga masyarakat yang menuntut tegaknya keadilan -apalagi 
masalah yang sedang dihadapinya berkaitan dengan kekuasaan pemerintah-tidak 
dapat berharap untuk bisa mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. 

!"Pada sisi lain, dunia peradilan kita memang sudah dikuasai oleh permainan uang. 
Sehingga, dalam dunia peradilan kita terkenal adanya istilah KUHP (kasih uang habis 
perkara). Di sini jelas sekali, hanya mereka yang punya uanglah yang bisa 
mengharapkan mendapat kemenangan, bukan keadilan. Karena dengan uang itu 
mereka bisa "membeli" hakim, jaksa, polisi atau paniteranya atau para penegak hukum 
lainnya. 

!"Karena itu, program PPP dalam hal ini adalah ingin menegakkan supremasi hukum, Ini 
hanya bfsa dilakukan manakala lembaga yudikatif kita benar-benar independen, yang 
lepas dari kekuasaan politik atau pemerintah. 

!"Sebagai lembaga yang independen, personalia Mahkamah Agung akan dipilih oleh para 
anggota DPR atas nama rakyat Indonesia. Sehingga, Mahkamah Agung benar-benar 
menjadi lembaga penegak hukum yang mendapat kepercayaan dari rakyat. Mereka 
tidak perlu kuatir keberadaannya atau kariernya akan terganggu pada saat harus 
mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah di hadapan rezim yang 
berkuasa sekalipun. 

!"MA yang selama ini menjadi harapan masyarakat akan menjadi lembaga yang bisa 
melakukan langkah-langkah judicial review, bisa benar-benar menjadi kenyataan. 
Sehingga apa pun produk hukum yang dihasilkan DPR bersama pemerintah dalam 
bentuk undang-undang bisa dfuji oleh Mahkamah Agung. Di sini Mahkamah Agung 
akan benar-benar menjadf lembaga penegak hukum yang punya kekuasaan yudikatif 
secara mutlak. Inilah harapan dan tekad PPP sekiranya menang dalam Pemilu yang 
akan datang. 

!"Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 yang berupa 
pengadilan atas mantan Presiden Soeharto serta kroni-kroninya. PPP akan 
menerapkan pembuktian terbalik. Artinya, kalau selama ini pengadilan harus 
membuktikan seorang tertuduh melakukan tindakan korupsi, tetapi dalam pembuktian, 
mereka harus membuktikan kekayaan yang mereka miliki benarbenar diperoleh secara 
benar menurut hukum. 

(Media Indonesia, 24 Mei 1999) 
 



H. Syaiful Anwar Husein (Ketua DPP PPP): 
!"Jika pengusutan tidak tuntas dflakukan, kredibilitas pemerintahan Habibie bakal lebih 

merosot dan bisa dinilai tidak melaksanakan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang 
pemberantasan KKN. 

(Media Indonesia. 25 Mei 1999) 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Amien Rais (Ketua Umum DPP PAN, pada kampanye PAN di Lapangan Margodadi. Sayegan, 
Sleman . Yogyakarta): 

!"Janji PAN untuk menyeret mantan Presiden Soeharto dan anak-anaknya ke pengadilan. 
Langkah berikutnya, meningkatkan uang lauk-pauk bagi semua prajuritTNl dan Polri 

!"Pengadilan atas Soeharto bukan dilandasi rasa benci. tetapi atas pertimbangan rakyat 
banyak yang dirugfkan oleh ulah Soeharto. "Uang yang disikat Soeharto seharusnya 
bisa untuk mendidirikan puluhan pabrik, yang menampung ribuan tenaga kerja. 
Termasuk bisa mendirikan ratusan sekolah dan universitas. sehingga mampu 
mencerdaskan anak bangsa." 

 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Lembaga Perwakilan Rakyat 
!"Calon Legislatif 
!"MPR/DPR 

 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Kwik Kian Gie (Ketua Litbang PDIP pada kampanye di Jakarta Selatan): 

!"Memberdayakan MPR dengan cara bersidang minimal sekali setahun untuk 
mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dikerjakan selama satu tahun itu. 

!"Memberdayakan MPR dengan diajak berkonsultasi dalam pengangkatan Jaksa Agung, 
Hakim Agung dan Dewan Gubernur Bank Indonesia. 

!"Memberdayakan DPR dengan cara membuka segala kerusakan ekonomi yang 
mendetail kepada DPR dan melakukan dialog terus-menerus. Untuk itu. setiap menteri 
(kalau diperlukan) akan mempunyai petugas khusus yang menjadi kuhr, juru bicara dan 
penghubung dengan DPR. (butir ke kedua, ketiga dan keenarn dart 15 butir pokok 
pikiran yang akan diiaksanakan PDI-P pada 100 hart pertama memerintah) 

(Merdeka. 29 Mei 1999) 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Hamzah Haz (Ketua Umum DPP PPP pada kampanye di Mampang Prapatan. Jakarta): 

!"Menyerukan agar umat Islam tidak memilih calon anggota legislatif yang non-
muslim.Jangan lihat duniawinya saja, tapi lihatjuga ukhrawinya. 

!"Dengan sistem pemilihan proposional rakyat tidak tahu secara mendalam wakilwakil 
mereka. Rakyat lebih tertarik pada gambar dan slogan, bukan pada pribadipribadi calon 
wakilnya. "Hati-hati, jangan membeli kucing dalam karung. Jangan terjebak pada janji 
janji orang yang mengaku reformis namun tidak memiliki visi kumatan dan tidak 
berlandaskan kepada asas Islam. Umat Islam. khususnya di DKI. mengetahui bahwa 
ada suatu partai politik non-Islam yang menempatkan calon legislatif non-Muslimnya 
sebanyak 90%. Bilamana mereka berkuasa, inginkah kita melihat umat Islam kembali 
seperti zaman kegelapan dulu?" 

!"PPP tidak akan membentuk negara Islam, namun PPP akan memperjuangkan 
masuknya nilai-nilai Islam dalam perilaku politik. PPP akan mewujudkan masyarakat 
madani yang religius dengan mengembangkan universalisme Islam sebagai agama 
rahmat bagi alam semesta. Di dalamnya akan ditumbuhkandemokrasi, keadilan, 
kebenaran, persamaan, persaudaraan, toleransi, kerjasama, dan saling pengertian. 

!"Kepada mantan kader PPP yang kini berada di partai-partai lain agar tidak mencaci 
PPP. Bukankah mereka kini memakan uang pensiun DPR sebagai hasil mewakili PPP 
di masa sebelumnya. Kader-kader PPP itu tidak memiliki ikatan kontrak dengan 
partainya. Namun, seharusnya langkah-langkah penghujatan dan sejenisnya harus 
ditinggalkan. la mengajak mereka untuk bersaing secara sehat dan fair. 

(Republika, 26 Mei 1999) 
 



 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Kepresidenan 
!"Calon Presiden 
!"Kriteria Pemimpin 
!"Pengangkatan 
!"Hak Prerogratif 
!"Masa Jabatan 

 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Kwik Kian Gie (Ketua Litbang DPP PDIP pada kampanye di Jakarta Selatan): 

!"Membatasi masa jabatan presiden hanya untuk dua kali berturut-turut (butir kehma dari 
15 butir pokok pikiran yang akan dilaksanakan pada 100 hari pertama memenntah) 

(Merdeka, 29 Mei 1999) 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Muhaimin Iskandar (Sekretaris Jenderal DPP PKB, pada kampanye di Jakarta): 

!"Pemimpin masa depart yang ideal bagi bangsa dan negara Indonesia, antara lain, 
adalah yang mampu menyelesaikan krisis yang berkepanjangan di Indonesia ini. 

!"Untuk itu, dibutuhkan tiga syarat. yaitu memiliki akhlaqul karimah, hidup sederhana, dan 
memperoleh dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Orang dengan kriteria 
tersebut ada di PKB. 

(Media Indonesia. 2 Juni 1999) 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Faisal Basri (Ketua PPP): 

!"Perlunya hak prerogatif presiden dibatasi. Dan untuk itu PPP akan mengusulkan UU 
mengenai Kepresidenan. 

(Kompas. 26 Mei 1999) 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Faisal Basri (Sekretaris Jenderal PAN): 

!"Negara ini memerlukan seorang pemimpin yang agamis. akademis. Anti Soehartois, 
fasih berbahasa Inggris dan reformis. 

(Rakyat Merdeka, 28 Mei 1999) 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Fadly Zon (Ketua PBB): 

!"Pemilihan presiden secara langsung bisa diterapkan, namun harus didului dengan 
amandemen Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Sebab UUD 1945 Bab III mengenai 
"Kekuasaan Pemerintah" Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rayat dengan suara terbanyak. 

!"Terjadinya kekuasaan yang tidak terkontrol pada dua rezim sebelumnya --orde lama 
dan orde baru- salah satu faktor utamanya adalah karena keberadaan Pasal 6 ayat (2) 



pada UUD 1945. Karena itu, hal mutlak yang perlu dilakukan adalah mengamandemen 
pasal tersebut. 

(Media Indonesia, 27 Met 1999) 
 
Syarifin Maloko (Juru kampanye nasional PBB. pada kampanye di Jakarta Selatan): 

!"Salah satu ciri kediktatoran yang mulai tampak saat ini adanya tokoh yang tidak mau 
dikritik dan mengklaim dirinya sebagai reformis sementara orang lain adalah pro 
status-quo, serta menumbuhkan kultus individu. 

!"Kediktatoran hanya akan akan melahirkan ketakutan. PBB bertekad menentang setiap 
bentuk kediktatoran dengan jalan membangun sistem yang baik. PBB menolak 
pengkultusan seseorang. Jika seorang tokoh dikultuskan, dia akan mengalahkan 
sistem. 

(Republika. 28 Mei 1999) 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Didin Hafiduddin (Calon Presiden PK, pada kampanye di Jakarta Selatan): 

!"Yang akan dibangun PK bukan figur seseorang atau tokoh kepada satu orang. PK 
menginginkan sistem yang balk. Karena itu, yel-yel PK bukanlah mengagungagungkan 
nama manusia atau tokoh tertentu, tapi mengagungkan nama Allah 

(Republika, 28 Mei 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Moralitas 
!"Perjudian 
!"Lokalisasi 

 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PP.P) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Daud Rasyid (Wakil Ketua Dewan Syariah DPP PK pada kampanye di Medan): Menyoroti 
semakin maraknya berbagai arena perjudian yang meresahkan berbagai arena perjudian yang 
meresahkan masyarakat. Karenanya Partai Keadilan harus benar-benar konsekuen 
memerangi hal itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Kebijakan Dalam Bidang Ekonomi 
!"Moneter 
!"Perbankan 
!"Kredit 

 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Megawati Sukarnoputh (Ketua Umum PDIP): 

!"PDIP akan menerapkan kebijakan Fixed exchange rate jika memenangkan Pemilu 7 
Juni, hal ini dikarenakan kebijakan sistem nilai tukar rupiah tersebut berguna untuk 
melindungi industri Indonesia. 

(Media Indonesia, 29 Mei 1999) 
 
Kwik Kian Gie (Ketua Utbang DPP PDIP pada kampanye di Jakarta Selatan): 

!"Memberdayakan ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, supaya 
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bangsa kita mempunyai cukup makanan tanpa 
minta bantuan dari luar negeri. 

!"Memfungsikan sepenuhnya undang-undang tentang Usaha kecil dan undangundang 
Koperasi melalui anggaran yang sudah disediakan dengan Departemen Koperasi dan 
Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah. 

!"Bersama-sama dengan mereka meneruskan semua upaya dan kegiatan pembenahan 
perbankan dan kredit macet (butir kesebelas, keduabelas dan keempatbelas dari 15 
butir pokok pikiran yang akan dilaksanakan PDI-P pada 100 han pertama memerintah ) 

(Merdeka. 29 Mei 1999) 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Nur Iskandar SQ (Juru kampanye nasional PKB pada kampanye di Jakarta): 

!"Ekonomi kerakyatan yang diterapkan nanti benar-benar akan mensejahterakan rakyat 
karena hasilnya nanti sepenuhnya untuk rakyat, sehingga rakyat Indonesia ini menjadi 
tuan rumah di negaranya sendiri. 

(Media Indonesia, 2 Juni 1999) 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Hamzah Haz (Ketua umum PPP pada kampanye monologis di TVRI): 

!"Pemberdayaan terhadap lebih dari 32 juta pengusaha kecil, menengah, dan koperasi 
akan ditingkatkan. 

!"Krisis ekonomi sekarang ini harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi dan 
restrukturisasi struktur perekonomian negara. Piramid terbalik, yaitu konglomerat yang 
jumlahnya 0.2 persen dari sekitar 33.5 juta unit usaha menguasai produk domestik 
bruto sebesar 61%. harus diletakkan kembali ke posisi piramid yang berdiri. 

(Media Indonesia, 3 Juni 1999) 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 



Data tidak tersedia 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Kebijakan dalam Bidang Luar Negeri 
!"Kerjasama Internasional 
 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Kwik Kian Gie (Ketua Litbang DPP PDIP, pada kampanye di Jakarta Selatan) 

!"Melancarkan kembali aliran masuknya bantuan dan masyarakat internasional untuk 
Jaring Pengaman Sosial (JPS) 

!"Meneruskan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan masyarakat internasional, 
terutama IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. 

!"Bersama-sama dengan masyarakat internasional meneruskan segala upaya dan 
kegiatan untuk menyelesaikan masalah utang luar negen (Butir kesepuluh, ketigabelas, 
kehmabelas dari 15 butir pokok pikiran yang akan dilaksanakan PDIP pada 100 hari 
pertama memerintah) 

(Merdeka. 29 Mei 2999) 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Pers 
 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Kwik Kian Gie (Ketua Litbang DPP PDIP. pada kampanye di Jakarta Selatan): 

!"Memfungsikan kebebasan pers yang bertanggung jawab dengan segera membeberkan 
masalah yang sebenar-benarnya yang diketahui oleh pemerintah begitu ada kebutuhan 
dari pers untuk mengetahuinya. PDIP tidak mempunyai beban sedikitpun untuk 
transparan total, karena tidak pernah ikut serta dalam membuat kerusakan, kekalutan 
dan kebobrokan yang sekarang masih saja ditutup-tutupi, (Butir ketujuh dari 15 butir 
pokok pikiran yang akan dilaksanakan PDIP pada 100 hari pertama memerintah) 

(Merdeka. 29 Mei 1999) 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Bulan Bintang (131313) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Pemerintahan 
!"Kinerja Keperintahan 
!"Kabinet 
!"Good Government 

 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Kwik Kian Gie (Ketua Uitbang DPP PDIP. pada kampanye di Jakarta Selatan): 

!"Membentuk kabinet yang setiap menteri dalam seluruh sejarah hidupnya bersih dan 
KKN. Kabinet yang bersih ini setahap demi setahap akan membersihkan bawahannya 
(butir kedelapan dari 15 butir pokok pikiran yang akan dilaksanakan PDIP pada 100 
hari pertama memerintah) 

(Merdeka. 29 Mei 1999) 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
K H. Nur Iskandar SQ (Juru kampanye nasional Partai Golkar pada kampanye di Jakarta): 

!"Untuk memajukan negara ini pemerintahan harus benar-benar bersih dan praktek-
praktek KKN. Siapapun tanpa pandang bulu apabila masih mempraktekkan KKN harus 
diberantas sampai ke akar-akarnya. 

!"Bukan hanya itu, pejabat-pejabatyang terbukti melakukan KKN di masa Orde Baru 
mulai dari yang tertinggi sampai ke tingkat yang bawah akan diperiksa kebersihannya 
dan KKN. Mulai dan presiden. keluarga, menteri, gubernur maupun bupati akan kita 
periksa. 

(Media Indonesia. 2 Juni 1999) 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 



12. Kesehatan 
 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Sukowaluyo Mintohardjo (Wakil Ketua Balitbang PDIP): 

!"Dalam struktur yang terbentuk selama ini, terlihat seolah-olah pasien dalam posisi 
sangat rendah di mata dokter spesialis dengan kedudukan tinggi sekali. 

(Media Indonesia. 9 Agustus 1999) 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Elly Chandra (Juru kampanye daerah DPD II Partai Golkar, pada kampanye di Tangerang): 

!"Kalau Partai Golkar menang, pihaknya akan mengupayakan biaya pengobatan yang 
selama ini dikeluhkan oleh masyarakat Tangerang, khususnya Kecamatan Balaraja. 
menjadi murah. 

(Suara Karya. 2 Juni 1999) 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Safrina Tristiawati (Fungsionaris DPP PKB, dalam debat antarpartai bertajuk 'Visi Partai 
Tentang Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi' yang diselenggarakan oleh PKBI): 

!"PKB tidak menyetujui aborsi kecuali membahayakan jiwa ibu. 
(Kompas. 1 Juni 1999) 
 

!"Kesehatan reproduksi pada akhirnya juga akan meningkatkan meningkatkan 
 kualitas sumber daya manusia 
(Media Indonesia. 1 Juni 1999) 
 
Abdul Wahid: 

!"Partai Politik kelak harus mampu mempolitisasi kesehatan, dengan alasan bahwa 
kesehatan mempunyai banyak dimensi karena menyangkut segi struktural. 
intelektual. moral, kultural. 

(Media Indonesia. 9 Agustus 1999) 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Abdullah Syarwani (Fungsionaris DPP PPP, dalam debat antarpartai bertajuk "Visi Partai 
Tentang Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi" yang diselenggarakan oleh PKBI): 

!"Sepanjang untuk meningkatkan kesejahteraan reproduksi, untuk keselamatan nyawa 
ibu. aborsi boleh dilakukan. 

!"Aborsi dilakukan setelah melalui sejumlah pertimbangan termasuk tidakmelanggar 
peraturan hukum. 

(Kompas. 1 Juni 1999) 
 

!"Perlu kurikulum khusus mengenai kesehatan reproduksi 
(Media Indonesia. 1 Juni 1999) 
 
Sanusi Tambunan: 

!"Bahwa sebenarnya dalam undang-undang Kesehatan sudah jelas tercantum di mana 
dokter dan pasien adalah mitra. 

(Media Indonesia, 9 Agustus 1999) 



 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Kartono Muhamad (Anggota Majelis Pertimbangan Partai PAN, dalam debat antarpartai 
bertajuk "Visi Partai Tentang Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi" 
yang diselenggarakan oleh PKBI) 

!"Merupakan kenyataan di Indonesia bahwa abortus adalah kegiatan yang endemik dan 
sudah berlangsung berabad-abad dari Sabang sampai Merauke. 

!"Abortus dilakukan oleh perempuan yang tidak menginginkan kehamilan itu. 
Kehamilannya sendiri disebabkan bermacam hal. Tidak selamanya oleh perilaku 
amoral. 

!"PAN melihat penyelesaian masalah abortus adalah memperkeciljumlah kehamilan yang 
tidak diinginkan, melindungi hak perempuan dan paksaan untuk hamil, memperkeras 
hukuman bagi pemerkosa, dan menghapuskan praktek aborsi yang tidak aman dan 
tidak bertanggung jawab yang hanya menyedot uang dan mengambil nyawa si 
perempuan. 

!"Salah satu penyelesaian masalah aborsi adalah mencabut undang-undang No.23 /1992 
tentang Kesehatan yang melihat abortus dari aspek moral secara hitam putih. 
Undang-undang itu harus diganti dengan undang-undang yang lebih antisipatif yang 
melihat abortus sebagai masalah kesehatan masyarakat. khususnya kesehatan 
perempuan. 

(Kompas, 1 Juni 1999) 
 

!"Salah satu program PAN adalah memperjuangkan peningkatan pengetahuan tentang 
kesehatan reproduksi serta hak reproduksi. Tanpa peningkatan pengetahuan tersebut, 
akan sulit untuk mengajak rakyat meningkatkan derajat kesehatan. 

!"Kesehatan reproduksi tidak bisa dipisahkan dari perencanaan keluarga sebagai bagian 
dari upaya meningkatkan kesehatan keluarga. Pada ujungnya, hal itu juga merupakan 
bagian dan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

(Media Indonesia, 1 Juni 1999) 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
M. Andri Jaya (Departemen Kesehatan Masyarakat PBB, dalam acara diskusi politik 
kesehatan Indonesia bertema 'Peran Parpol dan Lembaga Legislatif dalam 
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Indonesia): 

!"Membicarakan aborsi tidak bisa hitam putih. Yang jelas, secara moral aborsi tidak 
diijinkan oleh berbagai agama, tetapi karena ada hal lebih penting untuk dipikirkan, 
misalnya keselamatan ibu, masalah aborsi harus diatur lebih rinci dalam 
undang-undang sehingga yang dikerjakan itu legal, tidak hanya untuk kepentingan 
pribadi. 

(Kompas, 1 Juni 1999) 
 

!"PBB melihat kesehatan reproduksi tidak hanya dan satu aspek kesehatan tetapi juga 
berkaitan dengan seluruh aspek. 

(Media Indonesia, 1 Juni 1999) 
 

!"Masyarakat masih menjadi obyek, bukan subyek. karena ketidaktahuan/keawaman 
mereka. 



!"Bakti sosial berupa pengobatan gratis bagi rakyat tak mampu cenderung membuat 
warga tadi berpura-pura sakit padahal keluhan yang mereka rasakan telah berlalu. 

(Media Indonesia. 9 Agustus 1999) 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 
 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Hamzah Haz 

!"Soal amandemen atas batang tubuh UUD 45 akan menjadi bagian dan program jangka 
pendek PPP jika menang dalam Pemilu 7 Juni 1999 dan dipercaya rakyat menyusun 
pemerintah baru. 

!"Namun Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945 tidak boleh diusik karena hal itu 
merupakan jati din bangsa dan negara Indonesia. 

 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Yusril lhza Mahendra (Ketua Umum DPP PBB. pada kampanye di Mataram): 

!"Sistem harus diubah, harus ada amandemen konstitusi (UUD 1945) . kalau siapa 
yang menang nanti tidak mengubah sistem. maka status quo baru akan muncul. . 

(Media Indonesia. 1 Juni 1999) 
 
 
Partai Keadiian (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Sumberdaya Alam 
!"Hutan 
!"Barang Tambang 

 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
AM Fatwa (Ketua DPP PAN pada kampanye di Kalimantan Tengah): 

!"PAN tidak akan memperjuangkan prinsip dan konsep hutan tanpa aksi nyata Bukan 
hanya keinginan di atas kertas tanpa aksi nyata. Hutan alam, merupakan anugerah 
langsung dari Tuhan, seperti juga kekayaan alam lainnya, harus dimanfaatkan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

!"Dana reboisasi yang jumlahnya puluhan triliun itu harus diusut. Harus ada kejelasan 
sisanya berapa, ditaruh dimana, dan yang digunakan untuk apa. Sebab, kenyataanya 
reboisasi hutan alam relatif tidak ada. 

!"Untuk itu, raja-raja hutan seperti Bob Hasan yang merupakan kroni Soeharto harus 
diproses secara hukum. Dana reboisasi bukan milik orang per orang, Masyarakat 
Perhutanan Indonesia, atau Dephut. tetapi milik rakyat. 

!"Hal yang sama juga terjadi terhadap sumberdaya alam emas di Irian jays. Pihak asing 
dan segelintir pemegang saham dan kroni Soeharto menguras emas Irian jays, 
sementara penduduk setempat tetap hidup dalam kemelaratan. 

!"Rakyat harus punya akses terhadap sumberdaya alam, jangan biarkan ironi ini berlanjut 
dengan menjadikan rakyat gigit jari sambil menonton aksi pengurasan kekayaan alam 
nasional oleh segelintir orang. 

(Media Indonesia, 5 Juni 1999) 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Data tidak tersedia 
 
 
 



15. Seni & Budaya 
 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Golongen Karya (Partai Golkar) 
Lym Campay 

!"Mengakui dia tidak mengerti kesenian karena memang tidak bersekolah seni. Kendati 
demiman, Partai Golkar mengagendakan peningkatan sumber daya seniman 
tradisional dan penghasilan seniman pada umumnya 

(Suara Pembaruan, 7 Juni 1999) 
 
 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Data tidak tersedia 
 
 
Partai Amanat Nasional (PAN) 
Ikranegara (Fungsionaris DPP PAN, dalam acara diskusi partai mengenai visi kesenian di IKJ. 
Jakarta): 

!"Ingin memperjuangkan kemerdekaan berekspresi. Program PAN adalah membuat 
Departemen Kesenian dan Kebudayaan yang berdiri sendiri, tidak bergabung dengan 
Departemen lain Departemen ini akan terdiri dan tiga Direktorat Jenderal yattu sent 
budaya, industri budaya dan tata wilayah budaya untuk kabinet mendatang. 

(Suara Pembaruan, 7 Juni 1999) 
 
 
Partai Bulan Bintang (PBB) 
Hamid Jabbar (Fungsionaris DPP PBB. dalam acara diskusi partai mengenai visi kesernan di 
IKJ. Jakarta): 

!"PBB menganggap kesenian sama dengan bidang-bidang lain. Tidak ada satu bidang 
pun yang istimewa bagi PBB. Sebab yang penting adalah cara pandang kami dalam 
melihat suatu persoalan. Bagi kami, memperhatikan masalah bidang kesenian, politik 
dan bidang-bidang lain adalah menjalankan amal ibadah. 

(Media Indonesia, 7 Juni 1999) 
 
 
Partai Keadilan (PK) 
Zack Sorga (Fungsionaris DPP PK, dalam acara diskusi partai mengenai visi kesenian di IKJ, 
Jakarta): 



!"Serbuan budaya memang harus diperhatikan. Kesenian bukan hanya yang berada di 
layar lebar saja. Kesenian pada akhirnya akan menemukan sosoknya sendiri. 

!"PK tidak bias memungkiri kenyataan, kesenian ditakuti oleh Para orangLua. Konotasi 
kesenian bagi orang tua sangat menakutkan. Apalagi kalau anaknya memilih 
menekuni bidang ini. 

!"Hal itu tidak bias dipungkiran karena definisi kesenian selama ini direkayasa 
sedemikian rupa oleh pemerintah. Kesenian dianggap subversif, terbukti dan 
banyaknya pelarangan pertunjukan kesenian. 

!"Namun terkadang banyak tingkah laku seniman yang merugikan seniman itu sendiri. 
Karena itu. PK akan melakukan berbagai macam pendekatan gna mensosialisasikan 
kesenian. Program PK pun adalah memperhatikan pendidikan formal kesenian. 
Selama ini pendidikan kesenian tidak diperhatikan. Itu terlihat dan jam pelajaran 
kesenian yang sempit di sekolah-sekolah. 

(Suara Pembaruan. 7 Juni 1999) 
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