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Buku 1n1 merupakan suatu himpunan pidato dan 
ceramah Pimpinan DPR RI. baik yang dilaksanakan dalam 
forum kegiatan DPR RI maupun forum-forum kegiatan 
D wan lainnya. baik dalarn negeri rnaupun luar negeri. 
Dengan membaca dan rnernpelajari buku ini. akan dapat 
mengetahui gambaran secara garis besar peranan DPR RI 
pada Tahun Pertama 2004-2005 periode 2004-2009 yang 
sangat besar dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan 
Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas 

Dengan memanjatkan puji syukur 
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 
dan atas berkat rahmat yang telah 
dilimpahkan olehNya. Sekretariat 
Jenderal DPR RI t e l a h d a p a t 
menerbitkan buku Himpunan Pidato 

dan Ceramah-ceramah Pimpinan DPR RI Tahun Pertama 
2004-2005 periode 2004-2009. sebagai upaya media 
komunikasi bagi praktisi , pengamat politik dan generasi 
muda yang peduli terhadap perkembangan dan kemajuan 
bangsa. 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi 
Wabarakatuh. 
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Akhirnya. saya mengucapkan terima kasih kepada 

semua p ih ak yang te rl ib at d a l arn penerbitan Buku 

Di samping itu, penyirnpanan dokumen merupakan 
keharusan di dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi 
Pemerintah dan Pembangunan. mengingat ni lai informasi 
dokumen yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 
suatu organisasi di samping memiliki nilai sejarah dan 
tertib organisasi. Saya sangat berharap kumpulan pidato 
dan ceramah-ceramah Pimpinan DPR RI ini akan menjadi 
dokumentasi yang sangat berhargu. 

Hal i ni dimungkinkan. karena di dalarn Tata Tenib 
DPR RI juga dicantumkan ketentuan merig enai isi pokok 

pidato-pidato yang dibacakan pada setiap awal dan akhir 

su atu tahun masa sidang. Secara terinci ketentuan Lersebut 
diatur dalam Pasal 75 ayat (3), (4). (5). dan (6). Dengan 
demikian. d idalarn pidato Pimpinan tersebut tergambar 
secara lengkap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
Dewan. sejak kegiatan itu direncanakan sarnpai kegiatan- 
kegiatan tersebut dilaksanakan, bahwa sesungguhnya telah 

banyak diupayakan dan diperbuat Dewan secara bertahap 
serta membuahkan hasil bagi kepentingan peningkatan 
kesejahteraan bagi masyarakat dan Bangsa. Dan tentunya. 
ini merupakan informasi yang sangat be rh a r g a bagi 
siapapun yang ingin mengetahui dan mendalami kinerja 
DPR RI selama satu periode. 

konstitusional Dewan di Bidang Lcgislasi. Anggaran dun 

Pengawasan di era Reformasi dan Dernokrutixa- i. 
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SEKRETARIS JENDERAL 

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Himpunan dan ceramah Pimpinan DPR RI ini, dengan 
harapan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan 
berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati; 

Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan 
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya 
dengan perkenan dan ridho-Nya lah acara Rapat Paripurna 
hari ini dapat bcrlangsung dengan lancar sesuai dengan 
acara yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan Tuhan Yang 
Maha Esa senantiasa memberikan keselamatan dan 
ke sejahteraan, karun ia, rahmat dan kemuliaan kepada 
segenap bangsa Indonesia dan kepada segenap Anggota 
Dewan yang akan mernulai mengawali tugas-tugasnya 
sebagai anggota lembaga legislatif untuk hari-hari 
mendatang. 

Bismillahirrahmanirrahiim. 

Assalamu'alaikam Warrahmatullahi Wabarakaatuh. 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

Yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung; 

Yang terhormat Saudara Wakil Ketua Sementara; 

Yang terhormat Para Anggota Dewan; 

Yang terhormat Saudara Sekretaris Jenderal beserta 
jajarannya; 

PIDATO PERTAMA KETUA DPR RI TERPILIH 
(H.R. AGUNG LAKSONO) 

PADA MASA PERSIDANGAN II 
TAHUN SIDANG 2004-2005 

TANGGAL 2 OKTOBER 2004 
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Masyarakat kita dewasa ini telah berkembang semakin 
kr it i s , ter bu ka , dan semakin sadar akan hak dan 
kewajibannya. Aspirasi dan tuntutan rakyat juga terns 
berkembang secara dinamis, sehingga membutuhkan suatu 
lembaga perwakilan yang benar-benar tanggap, responsif 
dan sekaligus mampu menangkap aspirasi dan tuntutan 
tersebut dan menjadikannya menjadi berbagai produk dari 

Para Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati; 

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih 
kepada Saudara Jacobus Mayong Padang dari Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mendampingi 
kami sebagai Pirnpinan Sementara, sehingga tugas-tugas 
kami sebagai Pimpinan Sementara dapat terlaksana dengan 
baik dan sukses. 

Saudara-saudara Para Anggota Dewan yang kami 
hormati; 

Selanjutnya atas nama Pimpinan Dewan, kami 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- 
tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada 
kami berernpat untuk memimpin DPR RI periode 2004 
hingga 2009. Kepercayaan dari Anggota Dewan yang 
diberikan kepada kami, kami pandang bukan hanya sebagai 
suatu kehorrnatan, melainkan lebih daripada itu, kami 
sikapi sebagai suatu amanah. Amanah kepemimpinan itu 
sebagaimana diajarkan dalam agama adalah wajib 
hukumnya dan untuk dijaga dan ditunaikan semaksimal 
mungkin. 
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Dalam era reformasi sekarang ini kita dihadapkan 
kepada tugas yang amat berat, yaitu bagaimana kita dapat 
membangun dan menata kembali sistern pol i tik yang 
memungkinkan berjalannya mekanisme check and balance, 
sehingga setiap bentuk penyelewengan dan penyalah- 
gunaan kekuasaan dapat dihindari sedini mungkin. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa yang menjadi sebab 
utama terjadinya krisis multidimensi sekarang ini karena 
tidak berjalannya mekanisme pengawasan terhadap 
kekuasaan. Tetapi justru karena krisis tersebut ada 
kesadaran dalam diri kita sekalian ini sebagai bangsa 
bahwa kita harus menata kembali sistem politik kita 

Saudara-saudara · Para Anggota Dewan yang kami 
hormati; 

Sebagai Anggota Dewan yang dihasilkan oleh suatu 
Pemilihan Umum yang telah ber l an g su n g secara 
demokratis, jujur dan adil, kami yakin dan optimis kinerja 
Dewan di masa-masa yang mendatang akan Jebih baik 
dan Insva Allah akan sesuai pula dengan harapan dari 
seluruh rakyat Indonesia. 

Dewan. Dalam suasana kehidupan masyarakat yang 
demikian itu harapan kepada Dewan PerwakiJan Rakyat 
ini semakin lama semakin tinggi. Manakala Dewan tidak 
mampu memenuhi harapan rakyat yang semakin kritis dan 
terbuka itu, maka yang akan terjadi adalah ketidakpuasan 
dan ketidakpercayaan kepada Dewan yang pada gilirannya 
lembaga yang kita cintai ini tidak akan mendapatkan 
le gi timasi. 
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Para Anggota Dewan yang kami hormati; 

Kami juga tentunya mengharapkan dukungan dan kerja 
sama dari semua Anggota Dewan terutama organisasi 

Akhirnya kami mengajak semua Anggota Dewan untuk 
berusaha bersama-sama. Kami sebagai Pimpinan akan 
bekerja keras dan bahu-rnembahu menjadikan Dewan ini 
benar-benar sesuai dengan harapan rakyat. Untuk Saudara- 
saudar a ketahui, kami sebagai Pimpinan ini ingin 
menjalankan tugas-tugas kepemimpinan Dewan secara 
kolektif, 

menjadi suatu sistem yang benar-benar dernokratis. benar- 
benar terbuka. benar-benar memiliki accountability, 
sehingga mekanisme check and balance dapat berjalan 
dengan baik. 

Dalam kerangka dan semangat inilah kita juga perlu 
menjadikan Dewan yang mulia ini sebagai lembaga yang 
benar-benar kuat, sehingga dapat mengaktualisasikan 
berbagai fungsi konstitusionalnya yang dimiliki oleh 
Dewan, yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting. 

Lebih daripada itu agar DPR benar-benar menjadi 
lembaga yang mampu menangkap dan sekaligus 
menyalurkan aspirasi dan tuntutan rakyat secara efektif. 
Dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang kuat dan benar- 
benar berfungsi , maka penyelenggaraan negara secara 
keseluruhan akan berjalan baik menuju terciptanya 
the good governance sebagaimana yang menjadi cita-cita 
kita semua menjadi tekad dan cita-cita reformasi. Kami 
berharap agar upaya ini kiranya benar-benar menjadi 
komitmen kita semua. 



5 

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Wabillahittaufiq Walhidayah 

Maka dengan berakhirnya acara ini, Sidang Paripurna 
ke-3 dinyatakan ditutup, 

Saudara-saudara sekalian; 
Sidang Dewan yang kami muliakan; 

Atas segenap perhatiannya, perkenankanlah kami atas 
nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan 
terima kasih. Mudah-rnudahan Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan 
dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian. 
Amin ya Robbal'alamiin. 

kernasyarakatan, LSM, Perguruan Tinggi , berbagai pusat 
kegiatan kemasyarakatan, pusat kegiatan ilmiah, yang juga 
memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan 
berrnasyarakat. berbangsa dan bernegara. Tentu kami tidak 
lupa kepada media massa untuk kiranya dapat bersama- 
sama dengan kami memberdayakan lembaga perwakilan 
yang kita cintai ini, Marilah kita jadikan DPR ini benar- 
benar sebagai rumah rakyat dalam pengertian yang 
sesungguhnya. 

Demikian, Saudara-saudara sekalian dan hadirin yang 
kami hormati. 
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N amun sebelum kami melanjutkan Pidato Penutupan 
ini. ijinkanlah kami memberitahukan kepada Sidang 
Dewan yang terhormat berita duka cita. Telah wafat 
Anggota Dewan yang sangat kita segani. yang terhormat 

Memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Pasal 73 
ayat (4 ), kami selaku Pim pi nan Dewan akan 
menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang II Tahun 
Sidang 2004-2005, yang akan menguraikan kegiatan 
Dewan dalam masa sidang ini, utamanya pelaksanaan 
ketiga fungsi Dewan di bidang legisiasi. di bidang 
anggaran. dan di bidang pengawasan. 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur 
kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya berkat 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri 
Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam rangka 
penutupan Masa Sidang II yang dimulai sejak tanggal 
1 Oktober 2004 yang baru 1alu. Mulai besok. Dewan akan 
segera memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal 
9 Januari 2005 yang akan datang. 

Yang kami hormati Para Wakil Ketua, 
Yang kami hormati Para Anggota Dewan, 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II 

TAHUN SIDANG 2004 - 2005 
TANGGAL, 10 DESEMBER 2004 
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Hari-hari ini, masih dalam suasana ldul Fitri khususnya 
bagi umat Islam s e te l ah se larna satu bulan penuh 
menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadhan. 
Oleh karena itu , perkenankanlah Pirnp i nan Dewan 
mengucapkan Selamat ldul Fitri 1 Syawal 1425 H, Minal 
Aidin wal Faizin kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang 
merayakannya disertai permohonan maaf lahir dan batin 
atas segala kesalahan, Semoga Allah SWT. Tuhan Yang 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Terima kasih. 

Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Dewan 

K.H Yusuf Muhammad. Ketua Kornisi VIII DPR RI. dari 
Fraksi Kebangkitan Bangsa, dalam musibah kecelakaan 
pesawat terbang Lion Air pada tanggal 30 November 2004 
di Bandara Adi Sumarmo Solo. Innalillahi wa inna illaihi 
roji u n, Walaupun sebagian Anggota Dewan telah 
melakukan do'a bersama dipimpin Wakil Ketua DPR 
bidang Pol-Ekku dan kami sendiri telah menghadiri 
pemakaman beliau di Jernber, Jawa Timur. ada baiknya 
kami mengajak Sidang Dewan yang terhormat untuk 
berdiri sejenak berdoa bagi arwah almarhum. 

Kita mendoakan agar arwah beliau serta arwah korban 
lainnya dapat diterima oleh Allah SWT sesuai amal 
ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi 
ketabahan. kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi 
musibah ini. 
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Oleh karena itu , Pimpinan Dewan memberikan 
apresiasi kepada para anggota Dewan. Pimpinan Fraksi- 
fraksi yang telah menunjukkan semangat kebersamaan 
dal arn melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan 
mengedepankan kepentingan bangsa sesuai dengan 
kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. 

Hal ini sebenarnya merupakan suatu dinamika dan 
lazim dalam proses demokrasi. Melalui komitmen dan 
semangat rekonsiliasi yang telah dibangun dengan baik di 
antara Fraksi-fraksi. maka kita berharap optimalisasi peran 
lembaga Iegislatif dapat terwujud sesuai dengan tuntutan 
reformasi yang telah berjalan lebih dari 6 tahun. Lahirnya 
suasana yang demikian itu memungkinkan DPR untuk 
dapat bertindak maksimal yang tentunya tetap dalam 
bingkai konstitusi dan etika polttik. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam UUD 
1945, Dewan merniliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan 
dan fungsi anggaran. Kita sernua patut bersyukur karena 
ketiga fungsi tersebut telah mulai di laksanakan secara 
efektif pada awal bulan November yang lalu , walaupun 
sempat terkendala beberapa waktu karena belum adanya 
kesepakatan, khususnya berkaitan dengan pembentukan 
pimpinan alat kelengkapan Dewan. 

Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya 
kepada kita sekalian dalam mengemban tugas-tugas 
kedewanan bagi kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. 
Ami en. 
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Sernentara itu, 11 Rancangan Undang-Undang dari 
Pemerintah juga belum dapat dituntaskan, antara lain: RUU 
tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang Perubahan 

Di antara RUU tersebut antara lain: RUU tentang 
Peru bah an alas UU No. 10 Tahun l 992 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
Sejahtera, RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras 
dan Etn i s , RUU tentang Kese hatan. RUU tentang 
Kebebasan Memperoleh Inforrnasi Publik, RUU tentang 
Perlindungan Saksi dan Karban, RUU tentang Lembaga 
Kepres idenan , RUU tentang Ombudsman Republik 
Indonesia, RUU tentang Asuransi Kesehatan Nasional. 
RUU tentang Perkreditan Perbankan, dan RUU tentang 
Keolahragaan. 

Selain masih banyak Rancangan Undang-Undang yang 
hams dibahas lebih dahulu di tingkat DPR RI (RUU yang 
berasal dari DPR), ada 27 RUU yang telah dibahas dan 
disampaikan oleh Dewan kepada Presiden. tetapi Presiden 
belum menunjuk Menteri yang akan ditug asi untuk 
mernbahasnya bersama DPR, karena rnasih diperlukan 
pendalaman lebih lanjut di tingkat Pernerintah. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam pelaksanaan fungsi Iegislasi. DPR periode 
1999-2004 masih banyak menyisakan berbagai Rancangan 
Undang-Undang yang belum dapat diselesaikan menjadi 
undang-undang. jumlahnya tidak kurang dari 61 RUU di 
antaranya RUU-RUU tentang pemekaran wilayah, RUU 
tentang Kementerian Negara dan RUU tentang Badan 
Penasehat Presiden. 
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Pimpinan Dewan juga mengharapkan kepada para 
Anggota Dewan. Komisi-komisi Dewan. agar segera 
me ncermat i. menginventarisir berbagai Rancangan 
Undang-Undang yang perJu memperoieh prioritas 

Dengan dernikian. maka Dewan akan benar-beriar 
mampu menjalankan fungsinya sebagai institusi yang 
paling berwenang untuk menyusun suatu undang-undang 
dan mampu menjadi inisiator utarna sesuai kompetensi 
dan kewenangan yang dimilikinya sekaligus mampu 
menyerap aspirasi masyarakat yang dituangkan di dalam 
berbagai undang-undang yang dihasilkannya. Dalam 
mengakomodasikan aspirasi masyarakat tersebut kiranya 
Dewan tetap berprinsip kepada tegaknya kedaulatan rakyat 
dan sistem demokrasi, terciptanya keadilan sosial dalam 
bingkai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam 
suasana kebebasan yang memberi rahrnat bagi kita 
sekalian. 

Ber k ait an dengan banyaknya RUU yang belum 
terselesaikan tersebut kiranya Badan Legis1asi Dewan 
dapat melanjutkan kajian terutama terhadap Program 
Legislasi Nasional bersama Pemerintah. Pimpinan Dewan 
juga mengharapkan kepada Badan Legislasi untuk dapat 
bekerja maksimal dalam mempersiapkan Rancangan 
Undang-Undang. 

at as UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian, R UU tentang Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9 
Tahun 1992 tentang Keirnigrasian, dan RUU tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Sementara itu fungsi anggaran DPR mulai dibahas oleh 
kalangan Dewan melalui Panitia Anggaran dan Komisi 
terkait. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Dewan 
sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2004 
dan memasuki tahun anggaran 2005. Dewan sangat 
menaruh perhatian terhadap perkembangan perekonomian 
nasional yang nampaknya a k an memperlihatkan 
kecenderungan membaik khususnya berkaitan dengan 
indikator makro ekonomi dan moneter pada tahun yang 
berjalan. 

Persoalan defisit anggaran 2005, kenaikan harga 
minyak mentah dunia, rencana kenaikan Bahan Bakar 
Minyak (BBM). stabilitas nilai tu k ar rupiah, dan 
perkembangan investasi baik yang berasal dari investor 
asing maupun dari dalam negeri. serta dana off-budget. 
termasuk kasus-kasus besar seperti Karaha Bodas 
Company. Newmont Minahasa, dan Exxon Oil di Cepu, 
akan terus menerus menjadi perhatian anggota Dewan. 

Modal. 

pembahasannya, sebagaimana Kornisi XI telah menetapkan 
antara lain: RUU tentang BPK, RUU tentang Mata Uang, 
RUU tentang Likuidasi Bank, RUU tentang Perkreditan 
Perbankan, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU 
tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Per asur an s i an, RUU tentang Perubahan UU No. 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, RUU tentang Perubahan 
UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan RUU 
tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
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Dalam APBN 2005. Dewan dan Pemerintah telah 
sepakat menetapkan asumsi harga minyak internasional 
sebesar US$ 24 per barel. produksi minyak 1.125 juta 
barel per hari. nilai tukar rupiah Rp 8.600.- per dollar 
AS. pertumbuhan ekonomi 5.4%. tingkat inflasi 5.5 %. 
dan suku bunga SB! dua bulan 6.5 %. Perkembangan 
harga minyak dunia yang cenderung mengalami kenaikan 
akan berdampak pada meningkatnya subsidi BBM. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dewan mencermati defisit APBN 2004 ak an terus 
me mbengkak. hal ini disebabkan antara lain pendapatan 
negara dan hi bah. baru terealisir Rp 27 I A triliun atau 
sekitar 67 .23 %. sedangkan belanja negara per akhir 2004 
telah mencapai Rp 298.8 triliun berarti telah melampaui 
realisasi APBN 2004 sebesar-Rp 276,4 triliun. Target 
pembiayaan yang berasal dari pri vat is as i sebesar 
Rp 5 triliun baru tercapai sekitar Rp 3.4 triliun. sedangkan 
penjuaJan asset re strukturisasi perbankan dari target 
Rp 12.9 triliun baru tercapai sekitar Rp 10.4 triliun. Masih 
dalam APBN 2004, Dewan dan Pe me r i n t ah telah 
menetapkan ju mlah subsidi BBM. a d al ah sebesar 
Rp 14.52 triliun dan asumsi harga minyak mentah sebesar 
US$ 22 per barrel. Dalam realisasinya, subsidi BBM akhir 
minggu pertama November 2004 sud ah mencapai 
Rp 46.01 triliun. Subsidi Bahan Bakar Minyak 2004 
diperkirakan membengkak menjadi sekitar lebih dari 
Rp 72 triliun atau diperkirakan 27% lebih tinggi dari target 
APBN 2004 sebesa Rp. 69 triliun dengan asumsi harga 
minyak sebesar US$ 36. 
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Selama periode 1997-2003, stok utang Iuar negeri terns 
bertambah dari US$ 53,87 Miliar menjadi US$ 80,86 
Miliar. Kita tidak ingin bangsa Indonesia akan semakin 
terjebak dalam perangkap utang (Debt Trap) sebagaimana 
tersebut di atas. Apabila beban cicilan pokok dan bunga 
yang hams dibayar melalui APBN sernakin besar. kita tidak 
akan pernah memenuhi amanat konstitusi untuk 
mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari 
APBN. Oleh karena itu. perlu negosiasi ulang dengan pihak 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sementara itu Dewan juga berpendapat dalam masalah 
utang luar negeri yang masih menjadi beban APBN 
disarankan perlu dipikirkan untuk dilakukan perubahan 
paradigma baru dalam manajemen pembayaran utang luar 
nege ri. Yang dirnaksudkan dengan paradigma barn di sini 
adalah adanya penanganan terpadu antara utang luar negeri 
dan utang dalam negeri, agar Pemerintah dapat melakukan 
rekayasa finansi al untuk mengurangi stok utang. Jika 
penanganan utang tetap konservatif seperti yang dilakukan 
selama ini. total utang Pemerintah tidak akan berkurang. 
malah s eb al i kny a terus bertarnbah sehingga beban 
pembayaran utang pada pos APBN juga akan terus 
bertambah. 

Berkaitan dengan hal tersebut. apabila Pemerintah akan 
melakukan perubahan kebijakan dalam rangka antisipasi 
terhadap perubahan harga minyak di atas mengharapkan 
agar hal tersebut dikaji secara mendalam dan komprehensif 
serta dibahas dalam rapat kerja di dalarn masa sidang , 
tidak dalam mas a reses. 
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Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberantas 
korupsi atas berbagai kasus melalui terapi kejut (shock 
therapy) telah dibahas oleh Dewan dengan Jaksa Agung 
Republik Indonesia. dengan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia dan dengan Kornisi Pernberantasan Korupsi 
(KPK). Dewan akan sangat mendukung langkah-langkah 
ini , utamanya langkah yang dilakukan Presiden melalui 
"Pencanangan Tahun 2005 Sebagai Tahun Dimulainya 
Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi". 

Dewan berharap agar proses penegakan hukum dapat 
dilakukan tanpa pandang bulu, tidak menjadi alat politik 
dan tidak menjadi komoditas yang "diperjualbelikan" oleh 
aparat penegak hukum. Oleh karena itu, lahirnya KPK 
hendaknya dapat menjadi harapan baru dalam masalah 
penegakan hukum di Indonesia. Dalam kaitan ini Dewan 
mendesak agar aparat Kepolisian, Kejaksaan Agung dan 
Komisi Pemberantasan Korups i (KPK) melakukan 
koordinasi yang sebaik-baiknya dalam memberantas 
korupsi, khususnya dalam proses penyelidikan, penyidikan 
dan penuntutan terhadap kasus-kasus yang berdampak 
struktural, makro dan aktual. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam Masa Sidang II, Komisi-komisi Dewan telah 
mulai melakukan Rapat-rapat Kerja dan Rapat Dengar 
Pendapat dengan Pemerintah dalam rangka melakukan 
fungsi pengawasan. 

kreditor untuk membuat semacam moratorium utang luar 
negeri yang elegan, dengan sistem atau skema pembayaran 
yang tidak sangat membebani APBN. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam pada itu, sesuai amanah UUD 1945 untuk 
membentuk Komisi Yudisial patut kita dukung karena kita 
sangat mengharapkan bahwa komisi ini dapat melakukan 
pengawasan terhadap para hakim dalarn menegakkan 
keadilan. Melalui komisi .ini kita mengharap berbagai 
kasus penyuapan terhadap para hakim yang diduga oleh 
masyarakat se lama ini, dapat dihindarkan. Kornisi ini 

Sementara itu kepada Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia diminta untuk segera dan transparan menangani 
kasus-kasus yang menonjol seperti kasus peledakan born 
di Poso, kasus kematian aktivis HAM Munir, kasus 
pembobolan Bank BNI dengan tersangka Adrian 
Woworuntu , kasus kecelakaan Jalan Tol Jagorawi. 

Dewan juga mendesak Jaksa Agung guna mengkaji 
ulang terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang 
telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan 
(SP3) dan kasus-kasus lainnya guna adanya kepastian 
hukum. Juga perlu dilakukan penyelesaian proses hukum 
terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM berat antara 
lain Pelanggaran HAM Timor Timur, Tanjung Priok, Kasus 
27 Juli 1996, Kasus Trisakti, Kasus Kerusuhan Mei 1998, 
Kasus Semanggi I dan Semanggi II dan lain sebagainya, 
secara transparan se suai dengan perundangan yang 
berlaku. Dewan juga mengharapkan perlunya dilakukan 
pembenahan secara internal di tubuh Kejaksaan Agung 
dan diwujudkannya secara riil dan nyata manajemen 
organisasi di Kejaksaan Agung yang profesional dan pro- 
aktif dalam menuntaskan perkara. 
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Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan uji coba 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bojong, 
Kabupaten Bogar, telah dibahas oleh Kornisi Dewan 
dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah 
Provinsi Daerah Jawa Barat. Adapun kesimpulan dari 
Rapat Dengar Pendapat tersebut antara lain perlunya 
dilakukan kornunikasi dan koordinasi yang lebih intensif 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Pencalonan Indonesia sebagai Ketua Komisi Hak 
Asasi Manusia (HAM) PBB sangatlah membanggakan. 
Jabatan yang prestisius ini tentu s aja akan dapat 
mengangkat citra Indonesia di dunia internasional. Namun 
sebaliknya, jabatan ini juga dapat mencoreng nama 
Indonesia apabila Indonesia tidak dapat menunjukkan 
komitmennya dalam menegakkan hak asasi manusia. 

Oleh karena itu , Dewan berharap agar Pernerintah 
dapat lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 
dan menegakkan HAM. Di s is i lain, Dewan juga 
mengharapkan wakil Indonesia yang terpilih sebagai Ketua 
Kornisi HAM PBB dapat mengurangi upaya politisasi yang 
dilakukan negara-negara di dunia dengan menggunakan 
HAM sebagai obyek politik. 

tentunya harus beranggotakan orang-orang yang 
be rku al it as , jujur. b er si h, memi Iiki inte g r itas dan 
mempunyai komitmen yang tinggi untuk menegakkan 
keadilan. Oleh karena itu maka diperlukan seleksi yang 
ketat terhadap calon-calon anggota Komisi Yudisial 
terse but. 
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Sejalan dengan upaya penciptaan kearnanan dan 
ke te rt ib an masyarakat secara m en ye l u ru h , dalam 
pertemuan konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan 
Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi I 
yang berlangsung tanggal 17 November 2004, Dewan 
memahami kebijakan yang diambil Pernerintah untuk 
memperpanjang status Darurat Sipil paling lama 6 (enam) 
bulan, dengan catatan bahwa evaluasi terhadap operasi 
terpadu hams dilakukan setiap bulan agar setiap kemajuan 
yang dicapai dapat dipantau setiap saat. Dalam konsultasi 
ini Dewan telah mernberikan kritik dan masukan kepada 
Pemerintah dalam penyelesaian m a s a l a h Aceh. 
Permasalahan ini telah dibahas lebih lanjut oleh Kornisi 
Dewan dengan Pemerintah. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Menyikapi perkembangan situasi keamanan dan 
ketertiban masyarakat akhir-akhir ini, terutama dalam 
menangani peristiwa teror born yang terjadi di Poso dan 
pengibaran bendera OPM di Papua, Dewan mengharapkan 
agar pemerintah mengambil sikap yang tegas dan 
mengambil langkah-langkah pencegahan agar aksi 
kekerasan tidak berlanjut. 

antara Pemerintah Provinsi DKI dengan Pemerintah 
Provinsi Daerah Jawa Barat cq Pemerintah Kabupaten 
Begor sesuai dengan kewenangan masing-rnasing untuk 
mencarikan solusi yang terbaik terhadap penyelesaian 
masalah ini dengan mempertimbangan efek psikologis 
masyarakat dan mengikutsertakan Pemerintah Pusat. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Akhir-akhir ini telah terjadi bencana alam, gempa bumi 
yang menimpa penduduk Alor, Nusa Tenggara Timur dan 
Nabire. Papua. yang frekuensinya cukup tinggi terutama 
karena Nabire merupakan zona pusat gempa. Banyak 
korban telah meninggal dunia di samping rusaknya sarana 
dan prasarana Pemerintah Daerah serta rusaknya rumah- 
rumah penduduk. Di sarnping itu. bencana banjir yang 
telah rnelanda di sebagian wil ayah Jawa Timur telah 
mengakibatkan jatuhnya korban dan menambah jumlah 
penderitaan rakyat sebagai akibat dari bencana tersebut. 

Terkait dengan banyaknya kecelakaan di bidang 
perhubungan yang terjadi akhir-akhir ini khususnya pada 
s a a t p e l ak s an a an angkutan lebaran yang te l ah 
mengakibatkan jatuh korban yang cukup besar dan yang 
terakhir kecelakaan pesawat terbang di Bandara Adi 
Sumarmo Solo. membuat kita sangat prihatin. Belajar dari 
kasus ini sudah saatnya Pemerintah melakukan evaluasi 
menyeluruh dalam sistern transportasi, memperbaiki sistem 
pengawasan dan kelayakan sarana penerbangan serta 
melengkapi semua bandara dengan peralatan yang canggih 
sehingga kece lakaan semacam itu dapat dihindari di 
kemudian hari. Dewan masih menunggu hasil kerja Tim 
Investigasi Pengusutan terhadap jatuhnya pesawat terbang 
tersebut dan mendesak PT Asuransi Jasa Raharja untuk 
lebih pro-aktif dan kreatif dalam memberikan santunan 
terhadap para korban berbagai kecelakaan yang terjadi. 
dengan cepat dan mudah. 

Sidang Dewan yang terhormat, 



19 

Masalah Tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri 
khususnya permasalahan pemulangan TKI ilegal dari 
Malaysia menjadi perhatian Dewan. 

Pimpinan Dewan sangat menghargai upaya Pemerintah 
yang sejauh ini telah berusaha rnengatasi persoalan ini 
dengan cara mernbentuk posko pernulangan TKI dan 
melakukan pendekatan kepada Pemerintah Malaysia 
sehingga berhasil memperpanjang masa amnesti sampai 
bulan Desember 2004. Dewan berharap Pemerintah dapat 
memanfaatkan perpanjangan amnesti tersebut dengan 
sebaik-baiknya, terutama dalam membantu kelancaran 
proses pemulangan mereka kembali ke daerah masing- 
masing. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengharapkan 
kepada Pemerintah untuk secara cerrnat mengambil 
kebijakan terhadap permasalahan tenaga kerja di luar 
negeri. Berbagai kekuatiran di masyarakat dalam masalah 
ini utamanya buruh migran perempuan pekerja rumah 
tangga, perlu ditangani dengan sebaik-baiknya agar dapat 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Pimpinan Dewan mendesak Pemerintah agar menangani 
bencana alam ini secara maksimal dan terpadu sehingga 
dapat meringankan beban saudara-saudara k ita yang 
sedang tertimpa musibah. Dalam kaitan dengan bencana 
alam ini. Pimpinan Dewan menaruh simpati dan prihatin 
atas terjadinya bencana musibah banjir dan tanah longsor 
di kawasan pulau Luzon, Philipina Utara. yang telah 
menelan korban yang sangat besar. Berbagai bencana alarn 
tersebut telah memberikan pelajaran berharg a bagi kita 
semua dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
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Sernentara itu Dewan juga menyambut baik dan 
menghargai kebijakan Pemerintah yang telah menurunkan 
harga obat generik yang tergolong paling b a nyak 

Rencana Pemerintah yang akan mengembangkan 
sistem jaminan kesehatan bagi penduduk miskin lewat 
pembayaran pra-upaya kepada PT. Askes, perlu disambut 
positif. Penduduk miskin yang memiliki kartu PT. Askes 
bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis untuk semua 
tindakan baik di Puskesmas maupun Ru mah Sak it 
Pemerintah, sangat melegakan k i t a. Dewan akan 
mernantau pelaksanaan keputusan kebijakan ini. 

Di bidang kesehatan. Dewan memandang masalah 
wabah penyakit menular seperti demam berdarah, diare. 
rnuntaber, dan kolera yang melanda beberapa daerah akhir- 
akhir ini perlu diwaspadai, mengingat wabah ini telah 
menyerang ribuan penderita dan menyebabkan puluhan 
korban jiwa meninggal dunia. Wabah ini mengingatkan 
kita akan betapa pentingnya kebersihan lingkungan, agar 
kejadian serupa dapat diminimalisir di masa-masa yang 
akan datang. Oleh karena itu. selain tindakan kuratif 
sebagai langkah awal penanggulangan wabah ini, dalam 
jangka panjang juga perlu dipikirkan upaya untuk 
membebaskan Indonesia sebagai daerah endemik penyakit- 
penyakit ini dengan selalu memelihara dan meningkatkan 
kesehatan lingkungan. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

terjamin penegakan HAM yang berintikan keadilan dan 
kebenaran. 



21 

Masih dalam ruang lingkup bidang kesejahteraan 
rakyat, proses seleksi Calon Pegawai Ne geri Sipil (CPNS) 
yang baru-baru ini dilaksanakan secara serentak, mendapat 

Te rk a it dengan masalah pendidikan, Dewan 
menyatakan rasa bangga dengan berhasilnya Indonesia 
menjadi Juara Umum Olirnpiade Maternatika dan llmu 
Pengetahuan Alam internasional tingkat Sekolah Dasar 
yang berlangsung baru-baru ini di Jakarta. Kita bangga 
karena dengan prestasi ini me mper l i hatkan bahwa 
Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas 
di tingkat dunia, Kiranya prestasi yang telah dicapai siswa- 
siswi Indonesia ini dapat dipertahankan. 

Dalam pada itu masalah-masalah yang muncul 
berkenaan dengan ke bij aka n Pemerintah di bidang 
pendidikan sebagairnana yang d iputuskan oleh Rapat 
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat seperti masa 
pakai buku pelajaran Sekolah Dasar sampai Sekolah 
Lanjutan Atas selama Iirna tahun mendapat respon yang 
positif dari kalangan Dewan. Rencana penghapusan, Ujian 
Akhir Nasional (U AN) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa 
Baru (SPMB). re strukturi sasi lembaga pe nd id ikan, 
sertifikasi profesi guru semuanya mendapat perhatian 
kalangan Dewan, termasuk perrnasalahan yang terkait 
dengan SMPN 56 Jakarta. 

dimanfaatkan oleh rnasyarakat dan tinggi frekuensi 
penggunaannya Dewan berharap kebijakan ini diikuti 
dengan pemantauan harga obat generik di pasaran, 
sehingga kebijakan ini benar-benar dapat dirasakan secara 
langsung oleh masyarakat. 
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Dalam rangka penggalangan hubungan antar parlemen, 
Dewan baru saja memberangkatkan delegasinya ke 
Islamabad, Pakistan, untuk menghadiri the Fifth General 
Assembly of the Association of Asia Parliaments for Peace 
( AAP P ). Si dang ini dihadiri oleh 27 delegasi parlemen. 
Adapun tema sidang tersebut adalah "Vision for Asia: 
Peace and Development through Inter-Parliamentary 
Dialogue and Cooperation" Pada kesempatan tersebut, 
Delegasi Indonesia telah berperan aktif dengan 
menyampaikan p e n d ap at , bahwa Parlemen dapat 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Terkait dengan fungsi pengawasan Dewan. berbagai 
tirn gabungan komisi telah dibentuk oleh Dewan untuk 
menangani berbagai perrnasalahan. antara lain kasus 
meninggalnya akti vis HAM Munir. kasus kecelakaan di 
JaJan Tol Jagorawi, dan Kasus TPST Bojong. Untuk 
masalah Poso, Dewan juga membentuk panitia khusus dan 
untuk masalah Aceh telah dibentuk tirn pemantau. Di 
samping itu, beberapa anggota Dewan telah menggunakan 
hak interpelasi kepada Presiden berkaitan dengan penarikan 
surat Pre s iden terdahulu tentang pengangkatan dan 
pemberhentian Panglima TNI. Penggunaan hak tersebut 
masih dalam proses. 

perhatian Dewan. Kalangan Dewan berharap agar proses 
se leksi ini benar-benar mengacu kepada prinsip-prinsip 
transparansi. jujur, adil dan jauh dari praktek KKN. 
Pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum 
terhadap oknum-oknum yang bermain curang dalam proses 
seleksi ini. 
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Demikian pula dengan kesepakatan yang telah diambil 
oleh para pemimpin negara-negara ASEAN dalam KTT di 
Vientiene, Laos. baru-baru ini. Dewan berharap keputusan 
untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas di Asia 
Tenggara benar-benar didasari oleh kepentingan bersama 
sehingga keputusan itu dapat menguntungkan semua pihak 
yang terlibat di dalamnya. 

Menanggapi perkembangan internasional dewasa ini , 
Pimpinan Dewan menaruh harapan terhadap segala upaya 
yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam 
menciptakan sistem kerj a sama ekonomi di bidang 
perdagangan yang dapat menguntungkan semua pihak. 
Sehubungan dengan hal itu, terhadap hasil-hasil pertemuan 
Konperensi Tingkat Tinggi APEC di Santiago. Chili, baru- 
baru ini, Pimpinan Dewan berharap agar organisasi kerja 
sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik benar-benar dapat 
menjadi forum bagi upaya untuk rne n i n g k atk an 
perdagangan, mengurangi biaya bi snis. memperkuat 
perekonomian regional. dan meningkatkan daya saing 
negara berkembang anggota APEC di pasar global. 
Kendati masalah keamanan sejauh ini terbukti telah 
menjadi tantangan besar bagi perekonomian dunia, akan 
tetapi Dewan berharap bahwa masalah keamanan ini 
tidak membuat fungsi APEC menyimpang dari tujuan 
semula. 

memberikan kontribusi dengan memberikan jalan keluar 
pada se t i ap tahapan konflik. Parlemen juga dapat 
mendorong konsensus internasional mengenai sifat dasar 
dan ruang lingkup proses perdamaian. 



24 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Menyangkut masalah keamanan di kawasan Asia 
Pasifik. Pimpinan Dewan kembali mengingatkan bahwa 
Indonesia menolak setiap gagasan yang hendak 
menempatkan pasukan asing di Indonesia. Kitajuga tidak 

Dalam kesempatan rapat paripurna ini, kita semua 
menaruh rasa duka cita yang mendalam kepada rakyat 
Palestina serta keluarga yang ditinggalkan atas 
meninggalnya Presiden Yasser Arafat. Pemimpin 
rakyat Palestina. Presiden Arafat bukan hanya tokoh yang 
dicintai oleh bangsa Palestina saja tetapi juga sangat 
dikagumi dan dihormati oleh semua bangsa-bangsa 
termasuk bangsa Indonesia. Dewan berharap, semoga 
peristiwa ini menjadi momentum b aru bagi rakyat 
Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan 
kemakmuran bagi bangsa Palestina di negara dan tanah 
airnya sendiri. 

Menyinggung perkembangan yang terjadi di Timur 
Terigah. Dewan berharap konflik bersenjata yang terns 
terjadi di Irak tidak akan menghalangi keinginan negara 
itu untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan 
Januari 2005 nanti. Dewan mendesak negara-negara yang 
berkepentingan di kawasan itu agar segera mengakhiri 
konflik yang terjadi di lrak sebab hal itu tidak hanya akan 
mengasingkan rakyat Irak tetapi juga dapat menghancurkan 
peradaban bangsa Irak. Lebih dari itu, aksi-aksi militer 
atas lrak hanya akan memperumit proses penyelesaian 
politik di negara tersebut. 
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Dalam pada itu dengan terpilihnya kembali Presiden 
George W. Bush dan Wakil Presiden Richard B. Cheney 
dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden AS pada 
tanggal 2 November 2004 yang lalu Pirnpinan Dewan 
mengucapkan selamat dengan harapan semoga Pemerintah 
Amerika Serikat dapat mengernbangkan politik luar negeri 
yang lebih adil demi menciptakan perdarnaian dunia 
melalui kerjasama multilateral dan pengaktifan peran PBB. 
Dalam hal ini kita mengharapkan b ah w a dengan 
kernenangan ini juga memberikan peluang kerjasarna yang 
lebih baik bagi Indonesia dan Arnerika . di masa-rnasa 
mendatang. 

Pada sisi yang lain, Pimpinan Dewan juga sangat 
prihatin dengan tindakan pendeportasian penduduk dari 
Timor Leste asal Indonesia yang telah menetap di wilayah 
i t u sejak m a s i h berintegrasi dengan Indonesia. 
Pendeportasian yang dilakukan karena tidak lengkapnya 
dokumen keimigrasian, diharapkan tidak mengganggu 
hubungan baik kedua negara yang telah terbina selama 
ini. Kiranya Pemerintah perlu menangani masalah ini 
dengan sebaik-baiknya, 

akan membiarkan negara tertentu menggelar serangan 
pre-emptive atas kelompok aktivis tertentu di Indonesia. 
Indonesia akan se lalu ber u sah a u ntuk menciptakan 
hubungan yang harmonis dengan negara-negara sahabat 
melalui dialog yang intensif. Karenanya Indonesia 
menolak jika ada upaya dari negara lain untuk mencampuri 
urusan dalam negeri Indonesia dengan alasan keamanan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Demikianlah pokok-pokok k e.g iatan yang te lah 
dilakukan Dewan d al arn Mas a Sidang II ini serta 

Dengan semangat tersebut, Pimpinan Dewan berharap 
agar isu-isu negatif yang disampaikan oleh kalangan 
masyarakat kepada para Anggota Dewan dan kepada 
lembaga kita ini dapat dihindari. Kepada Badan 
Kehormatan Dewan kami percayakan untuk melaksanakan 
tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur oleh 
Tata Tertib DPR RI, dan kepada Badan Le g i s las i 
d ih ar apk an dapat se se ger a mungkin menyelesaikan 
penye~purnaan Peraturan Tata Tertib DPR RI, agar 
semangat kebersamaan yang telah terbangun akan semakin 
kokoh. 

Dalam Sidang Paripurna yang terhorrnat ini, menjelang 
berakhirnya Masa Sidang II yang telah berjalan hampir 2 
bulan, Pimpinan Dewan menaruh harapan besar agar kita 
sernua para wakil rakyat yang telah dipercaya untuk duduk 
di lembaga ini dapat menerapkan kedisiplinan dalam 
melaksanakan tugas dan mematuhi aturan-aturan yang telah 
ditetapkan dalarn Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik 
DPR RI. Dengan dilandasi semangat kebersamaan, 
mengedepankan prinsip-prinsip harmonisasi dalam 
melaksanakan tugas, kita percaya bahwa perwujudan 
pelaksanaan tugas-tugas Dewan akan dapat rnernberikan 
basil yang rnaksirnal. Dengan dernikian, kinerja Dewan 
akan dapat lebih baik sesuai dengan harapan 
masyarakat. 

Sidang Dewan yang terhormat. 
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Sementara itu, dengan akan datangnya hari Natal pada 
tanggal 25 Desember 2004, kepada Umat Kristiani 
khususnya para Anggota Dewan yang akan rnerayakannya, 
Pimpinan Dewan mengucapkan Selamat Hari Natal dan 

Dalam pada itu, pada kesempatan ini Pimpinan Dewan 
menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Golongan 
Karya yang akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional 
ke-7 dari tanggal 15 sampai 20 Desember 2004 di Bali. 
Mudah-mudahan Munas ini akan berjalan lancar dan 
sukses. 

Sebelum mengakhiri pidato penutupan ini, Pimpinan 
Dewan mengucapkan selamat kepada Keluarga Besar 
Nahdlatul Ulama yang telah berhasil menyelenggarakan 
Muktamar ke-31 dari tanggal 28 November-2 Desember 
2004. di Boyolali, dan telah berhasil rnemilih pasangan 
KH. Sabal Mahfud sebagai Rais Aam Syuriah dan 
KH. Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum Tanfidziyah 
PB. NU. untuk memimpin NU dalam kurun waktu 5 tahun 
kedepan. Sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia, 
Pimpinan Dewan berharap kiranya hasil-hasil yang dicapai 
di dalam Muktamar tersebut dapat memberikan kontribusi 
yang besar bagi pembangunan bangsa ke depan. 

permasalahan yang menjadi perhatian Dewan. Selanjutnya 
dalam Masa Reses II ini , para Anggota Dewan akan 
melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka 
melakukan fungsi pengawasan sekaligus untuk 
memperoleh masukan bagi pelaksanaan fungsi legislasi 
dan fungsi anggaran. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Sekian dan terima kasih. 

Selamat Tahun Baru 2005 kepada para Anggota Dewan 
dan kepada seluruh Rakyat Indonesia. 

Demikianlah Pidato Penutupan Masa Sidang II ini, 
sernoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahrnat. taufik 
dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. 
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Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib 
Pas al 73 ayat ( 3 ). kami akan menyampaikan Pidato 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur 
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya 
berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya-Iah, kita dapat 
menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam 
rangka Pembukaan Masa Persidangan III. yang dimulai 
hari ini 10 Januari 2005 dan direncanakan berlangsung 
sampai dengan tang gal 24 Maret 2005. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembukaan 
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2004-2005 pada pagi 
hari ini telah dihadiri oleh Anggota Dewan. Sehubungan 
dengan itu, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna 
ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat ( 1) Peraturan 
Tata Tertib DPR RL Rapat Paripurna ·ini kami nyatakan 
terbuka untuk umum. 

Yang kami hormati Para Wakil Ketua, 
Yang kami hormati Para Anggota Dewan, 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III 

TAHUN SIDANG 2004 - 2005 
TANGGAL, 10 JANUARI 2005 
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Bagi arwah rekan kita yang terhorrnat Ir. Budi 
Prihandoko, MTP., anggota DPR RI dari Partai 
Demokrat yang rneninggal akibat kecelakaan 
mobil pada saat almarhum beserta beberapa 
anggota Dewan dari Komisi V melakukan 
kunjungan kerja di Kabupaten Bantu! 
Yogyakarta, 13 Desember 2004. 

Kedua 

Pertama : Bagi arwah Saudara-saudara kita sebangsa 
setanah air para korban Gernpa Bumi dan 
Gelombang Tsunami di wilayah Aceh dan 
beberapa wilayah Sumatera Utara. tanggal 
26 Desember 2004. 

Sebelum kami melanjutkan Pidato Pembukaan ini, 
izinkanlah kami mengundang para Anggota Dewan yang 
terhormat untuk bersarna-sama berdoa: 

Hari-hari ini masih dalarn suasana Tahun Baru 2005, 
oleh karena itu perkenankanlah Pimpinan Dewan 
mengucapkan Selamat Tahun Baru 2005. semoga jalinan 
persahabatan, solidaritas, dan soliditas dalam menjalankan 
fungsi-fungsi Dewan mendapatkan berkah dan rahmat dari 
Allah SWT. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Pernbukaan Masa Persidangan. yang akan menguraikan 
rencana kegiatan Dewan selama Masa Sidang Ill, yaitu 
pelaksanaan fungsi legislasi , fungsi pengawasan maupun 
fungsi anggaran. serta tanggapan terhadap beberapa 
peristiwa yang dihadapi bangsa kita akhir-akhir ini. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Baru saja kita rnengheningkan cipta .. menundukkan 
kepala seraya berdoa bagi arwah para korban bencana 
Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami yang sangat dahsyat 
yang telah terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang 
lalu, yang menimpa wilayah ujung barat dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. yaitu Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam (NAD) yang dikenal dengan Serambi 
Mekkah dan beberapa wiJayah di Provinsi Sumatera Utara. 
Gempa dengan kekuatan 8,9 skala richter dan diikuti oleh 
badai Tsunami yang teramat dahsyat tersebut telah menelan 

Terima kasih kepada Saudara Zainal Ma'arif, SH., MA. 

DOA DIPIMPIN OLEH 
ZAIN AL MA' ARIF, SH., MA. 

Kita berdoa kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa, dan memohon kiranya arwah rekan Anggota Dewan 
tersebut, serta lebih dari seratus ribu korban Gempa Bumi 
dan Gelombang Tsunami dapat diterima di sisi Allah SWT 
dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amaJ ibadahnya serta 
para korban lainnya yang masih hidup dapat diberi 
ketabahan dalam menghadapi musibah ini, dan yang masih 
dirawat di rumah-rumah sakit dapat segera disembuhkan 
serta kepada kita bangsa Indonesia diberi kekuatan lahir 
batin untuk dapat menanggulanginya. Untuk doa ini, saya 
memohon kesediaan Saudara Zainal Ma'arif, SH .. MA., 
Wakil Ketua DPR RI untuk memimpinnya. 
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Kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa rasa 
kemanusiaan telah muncul sedemikian tinggi, respon yang 
sangat besar juga diberikan masyarakat internasional. 

Nurani kita tersentuh, dada dan jiwa kita tergoncang 
menyaksikan tragedi ini. Indonesia berduka, kita semua 
berkabung. "Hent ikan Pertikaian, Be r s at u untuk 
Indonesia Raya". Sekarang ini, yang kita saksikan adalah 
rasa ernpati dan solidaritas yang tinggi yang telah 
ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia 
dengan mengalirnya berbagai bantuan yang diperlukan. 
Doa-doa bersama telah pula dipanjatkan. Mobilisasi tenaga 
bantuan dari masyarakat, TNI dan POLRI, sukarelawan, 
bahkan peranan media elektronik sangat membantu 
Pemerintah dalam menanggulangi bencana. Dalam kaitan 
ini, Pimpinan Dewan perlu menyampaikan penghargaan 
dan ucapan terima kasih kepada seluruh Fraksi Dewan, 
dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sangat peduli dan 
telah memberikan bantuan kepada para korban bencana. 

korban tercatat sekitar 105.000 jiwa meninggal dan beribu- 
ribu jiwa hilang dan belum diketahui nasibnya, serta 
meluluhlantahkan rumah-rumah penduduk, tercatat 
sekitar 22 ribu rumah penduduk, sarana dan prasarana, 
melumpuhkan jalannya pemerintahan di Provinsi NAD 
tersebut. Tercatat sekurang-kurangnya 11 kabupaten/kota 
dan 135 kecamatan porak poranda, akr i vi t a s 
pemerintahannya lumpuh total, selain s ar an a dan 
prasarananya hancur, para pejabat dan karyawan 
Pemerintah Daerah, aparat keamanan dan instansi lainnya 
telah menjadi korban bencana ini. 
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2. Mendukung Pernerintah untuk rnengoptirnalkan dana 
tang gap darurat 2004 ( contingency bu dg et ) yang 

1. Dewan menyampaikan keprihatinan serta duka cita 
yang mendalam dan belasungkawa atas bencana ini. 
Untuk itu , Pirnpinan Dewan telah melakukan 
kunjungan langsung dan menyampaikan sumbangan 
dari Dewan. 

bahkan sangat luar biasa. Hal ini ditunjukkan dengan 
diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
Tsunami yang dihadiri para pemimpin ASEAN dan 
pemimpin negara-negara sahabat lainnya. dan dihadiri pula 
oleh Sekjen PBB serta beberapa organisasi internasional. 
pada tanggal 6 Januari 2005. KTT ini telah menghasilkan 
3 ( tiga) Deklarasi: pertama, perlunya ban tu an darurat 
kernanusiaan: kedua. rehabilitasi dan rekonstruksi: dan 
ketiga, pencegahan dan mitigasi gempa. 

KTT ini merupakan bukti nyata kepedulian bangsa- 
bangsa di dunia dalam pembangunan dan pemulihan 
kembali wilayah yang terkena gempa dan bencana 
tsunami. Oleh karena itu , Dewan menegaskan agar 
komitmen bangsa-bangsa di dunia tersebut dimanfaatkan 
semaksimal mungkin dengan menindaklanjuti melalui 
program yang jelas sehingga tidak terjadi kebocoran dalam 
pengelolaan dana bantuan. 

Segera setelah terjadinya bencana. Dewan te lah 
melakukan rapat konsultasi khusus yang dihadiri oleh 
Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan 
Komisi-kornisi. serta Pimpinan Panitia Anggaran. Dalam 
rapat konsultasi tersebut telah disepakati, sebagai berikut: 
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7. DPR akan membentuk Tim Pengawasan terhadap 
penyaluran bantuan bencana alam dan rehabilitasi. Tim 
ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/Korindagbang 
Saudara Muhaimin Iskandar yang beranggotakan unsur 
Komisi I sampai dengan XI dan Panitia Anggaran. 

6. Perlu segera Pemerintah memobilisasi personil TNI 
dan Polri dalam jumlah besar untuk membantu 
menanggulangi pemulihan kondisi dan situasi di dua 
provinsi tadi. 

5. Pimpinan Dewan menghimbau kepada seluruh 
Anggota untuk menyisihkan sebagian pendapatannya 
untuk disumbangkan kepada masyarakat yang terkena 
bencana. Kepada Komisi-komisi yang belum 
melakukan kunjungan k erj a disarankan untuk 
dibatalkan, dan dananya dikembalikan kepada negara 
untuk dapat dipergunakan bagi bantuan bencana alam. 

4. DPR akan segera melakukan konsultasi dengan 
Pemerintah untuk membicarakan masalah rehabilitasi 
dan rekonstruksi daerah bencana, agar pasca gernpa. 
daerah bencana akan lebih baik dan rakyatnya lebih 
sejahtera. 

3. DPR akan menggunakan hak budget. sebagai 
komitmen untu k memperbesar a l o k a s i dana 
rehabilitasi, rekonstruksi dan recovery pasca-bencana 
alam pada APBN 2005. 

tersis a sebesar Rp. 310 Mi liar, dan dana tanggap 
d arurat tahun 2005 yang dialokasikan sebesar 
Rp. 2 Triliun. 
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Hari ini, Dewan akan memulai kembali kegiatan 
untuk melaksanakan agenda Masa Sidang III Tahun Sidang 
2004-2005 setelah Dewan melakukan reses pendek pada 
akhir bulan Desember sampai tanggal 9 Januari kemarin. 
Dalam masa reses tersebut, Pimpinan Dewan telah melantik 
3 orang anggota Dewan yang baru sebagai Anggota 
Pengganti Antar Waktu, yaitu, (I) Sdr. Dra. Warty 
Amir, SH dari Partai Golkar, (2) Sdr. Ir. Cecep 
Rukmana R., MM dari Partai Amanat Nasional, dan 
(3) Sdr. KH. Anwar Sholeh dari Partai Bulan Bintang , 
yang masing-masing menggantikan Sdr. Ors. Fahrni Idris. 
Sdr. Ir. Hatta Radjasa. dan Sdr. MS. Kaban, M.Si. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Perlu kami sampaikan bahwa beberapa Komisi Dewan 
telah membatalkan acara kunjungan kerja ke daerah. 
dengan catatan dana kunjungan kerja tersebut dialihkan 
untuk dana penanggulangan bencana alam. 

Tim ini akan secara proaktif melakukan pengawasan 
terhadap dana bantuan baik bantuan dari dalam negeri 
maupun dari luar negeri yang dikeloJa oleh Pemerintah 
maupun oleh lembaga-lembaga di luar Pemerintah. 
Dengan sikap proaktif ini diharapkan semua bantuan 
tersebut sampai kepada sasaran. Dewan mengajak 
seluruh komponen bangsa untuk menjadikan langkah 
bersama ini sebagai wujud solidaritas bangsa 
Indonesia. 
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Komitmen untuk melakukan perbaikan terhadap 
penyusunan Program Legislasi Nasional didasarkan pada 
kondisi obyektif bahwa pelaksanaan program 
pembangunan hukum tahun 2000-2004, masih jauh dari 
harapan dan rasa keadilan bagi masyarakat. baik pada 

Secara operasional, Prolegnas memuat daftar 
Rancangan Undang-Undang yang disusun berdasarkan 
metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan 
misi pembangunan hukum nasional untuk jangka waktu 
lima tahunan dan satu tahunan. Oleh karena itu, Dewan 
perlu memperbaiki program legislasi nasional tersebut, 
sehingga program ini tidak hanya mernuat daftar RUU 
yang diinginkan. tetapi hams tergambar di dalamnya visi 
dan misi dan arah kebijakan pembangunan hukum nasional 
ke depan. 

Salah satu agenda penting yang berkaitan dengan 
fungsi legislasi Dewan adalah penyusunan Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas). Sejalan dengan pergeseran 
kekuasaan membentuk undang-undang, sebagaimana 
diamanatkan oleh Perubahan Undang Undang Dasar 1945, 
dan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang No. 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan, Dewan segera melakukan koordinasi dengan 
Pemerintah dalam rangka penyusunan Program Legislasi 
Nasional yang sekarang ini menjadi tanggung jawab 
Dewan. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan di 
dalam program pembentukan undang-undang yang disusun 
secara berencana. terpadu dan sistematis. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Sejalan dengan pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, 
patut kita cermati beberapa putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) baru-baru ini yang telah melakukan pencabutan UU 
No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan 
pembatalan beberapa pasal dari UU No. 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. Putusan Mahkamah 
Konstitusi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi 
Dewan periode sekarang ini. Kita berharap, ke depan, 
Dewan lebih cermat di dalam membahas rumusan materi 
dan substansi undang-undang atas dasar landasan 
ideologis. filosofis dan konstitusional yang terdapat dalam 
Pancasila dan Un d an g- Undang Dasar 1945, 
mengakomodasikan aspirasi masyarakat, dan bersifat 

aspek pembangunan materi hukum, budaya hukum, 
maupun sarana dan prasarana hukum. Pada aspek materi 
hukum misalnya, masih ditemukan materi hukum yang 
saling tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara 
vertikal m au p un horizontal, belum sepenuhnya 
menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif 
terhadap masalah perlindungan Hak Asasi Manusi a. 
masyarakat lemah dan marjinal, nilai-nilai keadilan, dan 
jender. Hal ini mungkin saja terjadi karena proses 
pembentukannya yang kurang komprehensif dan 
partisipatif. Untuk menghindari tumpang tindih dari aspek 
materi hukum terse but, perlu penyusunan matriks UU, 
RUU dan Peraturan Perundang-undang an lainnya sebagai 
pedoman dan penuntun (guide) dalam penyusunan UU 
secara komprehensif. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan 
Dewan, Pimpinan merasa perlu untuk menekankan 
kembali komitmen kita untuk senantiasa bersikap kritis 
terhadap berbagai kebijakan Pemerintah, baik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maupun 
pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, sebagaimana 
yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Be1anja Negara. 

Sikap kritis ini. di sampmg dimaksudkan untuk 
mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa, juga dimaksudkan untuk 
menjaga kepercayaan rakyat terhadap Dewan. sehingga 
Dewan tetap mendapat dukungan rakyat dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Fungsi pengawasan 
ini telah diatur dengan jelas di dalarn konstitusi negara 
kita maupun berbagai peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu, kita tidak perlu meragukannya, 
karena semuanya ini dilakukan dalam rangka checks and 
balances. Manajemen pemerintahan dan berbagai kebijakan 
yang telah dan akan dilakukan Pemerintah, apabila diikuti 
dengan sistem pengawasan yang baik oleh lembaga DPR 
diharapkan akan melahirkan Good Governance dan 
Clean Government; Pelaksanaan fungsi pengawasan 

komprehensif. Tentunya kita percaya bahwa apa yang telah 
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi meru p aka n 
keputusan yang telah dipertimbangkan dari segala aspek. 
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Penugasan Menko Kesra di daerah bencana alam 
merupakan langkah tepat dalam rangka memudahkan 
koordinasi penanggulangan dan rehabilitasi pasca gempa. 
Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian 
Pemerintah dan Dewan adalah sinyalemen beberapa tokoh 
masyarakat dan LSM tentang dugaan terjadinya 
perdagangan anak. 

Di samping itu dalam Masa Sidang IIL Dewan akan 
melakukan penanganan kasus meninggalnya aktivis Hak 
Asasi Manusia Munir, kasus kecelakaan lalu lintas di jalan 

Dalam kaitannya dengan pe lak s a n aan tugas 
pengawasan ini, beberapa agenda penting yang akan 
ditindaklanjuti dalam Masa Sidang III ini antara lain 
penanganan kerusuhan di Poso, pemantauan terhadap 
permasalahan di Aceh baik berkaitan dengan pelaksanaan 
darurat sipil maupun penanganan pasca gempa. 
Pengawasan terhadap penanganan pasca gempa ini 
merupakan bentuk pemantauan Dewan terhadap langkah 
Pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi 
di N anggroe Aceh Darussalam terutama dikaitkan dengan 
pengelolaan dana, agar pengerahan potensi bangsa dan 
kerj a keras seluruh masyarakat dapat memberikan manfaat 
yang maksimal bagi perbaikan kehidupan masyarakat 
setempat. 

DPR terhadap Pemerintah harus diarahkan untuk 
menuntaskan penyalahgunaan kewenangan dalam praktek- 
praktek KKN. meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
administrasi negara dan meningkatkan pelayanan 
masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan. 
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Kita mendesak Pemerintah, dalam hal ini Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian 
Republik Indonesia agar melakukan koordinasi yang lebih 
mantap khususnya dalam proses penyelidikan. penyidikan 
dan penuntutan terhadap kasus-kasus besar yang 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. 
sudah barang tentu langkah-langkah yang di arnb il 
Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi 
mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari kalangan 
Dewan. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk 
bersungguh-sungguh mengungkap berbagai kasus korupsi 
yang terus menerus dilakukan akhir-akhir ini, didukung 
kalangan Dewan. 

Di samping it u , Dewan juga akan memproses 
pencalonan anggota Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Mi gas. 

Toi Jagorawi yang teJah menimbulkan korban. kerusuhan 
di tempat uji coba pembuangan sampah di Bojong. usuJan 
penggunaan hak interpelasi terhadap penarikan surat 
Presiden No. 41/Presiden/10/2004 tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan Panglima TNI, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan ibadah haji tahun 1425 H oleh Tim Pengawas 
Penyelenggaraan lbadah Haji Indonesia. yang 
beranggotakan lima belas orang anggota Dewan dari 
Komisi-komisi terkait, dipimpin oleh WakiJ Ketua DPR 
Korkesra, Saudara Zainal Ma'arif. Tim ini akan segera 
di berangkatkan. 
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Secara jujur harus diakui bahwa sampai saat ini upaya 
pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintah belum 
menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, 
Dewan harus secara intensif mengawasi langkah-langkah 
Pemerintah, terutama Jaksa Agung Republik Indonesia, 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi 
Pernberantasan Korupsi. Dewan menaruh harapan besar 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar menjadi 
Trigger Mechanism dan ujung tombak pemberantasan 
korupsi di negeri ini. 

berdampak struktural, makro dan aktual dan menjadi 
perhatian pubJik khusu sny a yang meJibatkan 
penyeJenggara negara. Di samping itu. Dewan berharap 
agar Komisi Kejaksaan yang telah dibentuk dapat 
melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam 
memperkuat serta memperbaiki profesionalisrne aparat 
kejaksaan. mengawasi kinerja para jaksa, terutama jaksa 
yang menangani kasus korupsi. Profesionalisme yang 
didukung oleh kualitas dan moralitas aparat penegak 
hukum. akan senantiasa dipantau oleh kalangan Dewan. 
Oleh karena itu, Dewan meminta Pemerintah untuk 
secepatnya melaksanakan amanat UU tentang Komisi 
Yudisial membentuk Komisi Yudisial yang berfungsi 
rne lakukan pengawasan para hakim, rerutarna yang 
mengadili kasus-kasus korupsi. Di samping itu, Dewan 
meminta Pemerintah u n tuk menentukan dan 
mengumumkan 10 (sepuluh) kasus besar korupsi di 
Indonesia sebagai aktualisasi dari strategi terapi kejut 
dalam memberantas korupsi. 



Dewan sangat mengharapkan Pemerintah segera 
melakukan langkah-Iangkah persiapan penyelenggaraan 
pcmilihan kepala daerah secara langsung tersebut, termasuk 
membentuk peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Dae rah (Pi lk adai clan me l aku k an 
sosialisasi tcrhadup sistcm dan tcknis penyelcnggaraannya. 

Untuk pertama k a l i n y a dalam sejarah tata 
pemerintahan. bangsa Indonesia akan menyelenggarakan 
pemilihan kepala daerah. bupat i. wali kota maupun 
gubernur secara langsung oleh rakyat. Hal ini diatur secara 
jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2005 
diperkirakan kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) 
Kepala Daer ah akan d i pi l ih, termasuk di antaranya 
11 (sebelas) Gubernur. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam pe lak sanaan fungsi anggaran pad a Masa 
Sidang 111 ini. secara khusus akan dibahas mengenai RUU 
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2003. sesuai dengan 
amanat Presiden yang telah diterima pada akhir bulan 
Desember lalu. Dalam kaitan dengan fungsi anggaran ini. 
juga akan dibahas Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah yang akan ditangani oleh komisi terkait. 
termasuk pembahasan mengenai pelaksanaan APBN 2005. 
dan rencana Pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan 
Bakar Minyak (BBM) dan pengalokasiannya bagi sektor- 
sektor lain. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
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Peraturan Presiden tentang Majelis Rakyat Papua patut 
disambut secara positif, dalam rangka pelaksanaan otonomi 
khusus di Provinsi Papua sebagaimana diarnanatkan dalam 
UU Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua. Dengan hadirnya lembaga Majelis Rakyat 
Papua yang akan menjadi w adah be.rb agai elemen 
masyarakat dari unsur adat dan budaya. agarna, dan 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dewan mengingatkan Pemerintah agar materi 
Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana harus 
konsisten, dan tidak melampaui wewenang substansi dari 
UU No. 32 tahun 2004. Judicial review yang sedang 
diajukan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Konstitusi 
terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak perlu 
menimbulkan keragu-raguan bag i Pemerintah untuk 
mempersiapkan perangkat hukum dan sistem kelembagaan 
penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah. Oleh 
karena itu, Dewan sangat mengharapkan dan mengingatkan 
kepada semua elemen dernokrasi dan masyarakat untuk 
secara bersama-sama menegakkan aturan yang sudah ada, 
agar t e rc i p t a sistem Pemilu kepa]a daerah dan 
penyelenggaraannya yang tertib dan jauh dari kekerasan 
politik. Bangsa kita telah berpengalaman dalam 
menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden secara langsung, yang telah berjalan dengan tertib, 
aman dan damai. Proses demokrasi akan berjalan baik, 
apabila masyarakat tidak terpengaruh oleh provokasi dan 
intimidasi dari berbagai pihak dan Pemerintah mampu 
mempersiapkannya dengan baik. 
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Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi terutama 
didorong oleh konsumsi masyarakat. Sernentara. bila 

Sebelum bencana alam yang dahsyat menimpa 
sebagian wilayah ujung barat Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, perekonomian Indonesia menjelang akhir tahun 
2004 sebenarnya menunjukkan kondisi yang membaik. 
Kondisi ini tercermin dari kestabilan nilai tukar rupiah, 
menurunnya laju inflasi dan suku bunga, serta 
meningkatnya cadangan devisa kita. Mantapnya stabilitas 
ekonomi ini juga tidak terlepas dari kinerja moneter dan 
fiskal. Secara umum ketahanan moneter dan fiskal ini 
diharapkan tetap terjaga sehingga dapat memberikan 
landasan yang kuat untuk penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berikutnya. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

perempuan diharapkan dapat membantu kebijakan 
penyelesaian masalah Papua yang dijiwai oleh nilai-nilai 
kearifan lokal yang adil dan bermartabat. Kebij akan 
Pemerintah tersebut diharapkan dapat dijalankan secara 
komprehensif dan sinergis dengan berbagai keputusan 
politik dan hukum yang telah ditempuh sebelumnya 
sehingga tercipta kesinambungan. Selain itu, Dewan 
menegaskan kepada Pemerintah agar kebijakan tersebut 
benar-benar memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Majelis Rakyat Papua bersama Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua harus bersama-sama 
menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di 
Papua, terutama menyangkut masalah pemekaran wilayah. 
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Dalam rangka mengurangi defisit anggaran negara, 
dalam waktu dekat, Pernerintah akan mengurangi subsidi 
Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini akan berakibat 
pada naiknya harga BBM jenis-jenis tertentu. Dewan 
berharap sebelum kebijakan tersebut diputuskan oleh 
Pemerintah, perlu dibicarakan bersama dengan Dewan 
secara_ transparan berapa besar jumlah pengurangan subsidi, 
penentuan jenis BBM yang mengalami kenaikan. waktu 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Tantangan terberat bagi kita dalam waktu dekat adalah 
masalah rehabilitasi dan recovery Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam yang porak poranda akibat gempa dan 
gelombang tsunami dan beberapa daerah yang terkena 
bencana. Diperkirakan, dibutuhkan pembiayaan/dana yang 
besar bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Oleh 
karena itu, Pernerintah diharapkan dapat segera melakukan 
pembahasan dengan Dewan, mengenai rencana anggaran 
bagi rehabilitasi tersebut. termasuk kernungkinan untuk 
melakukan penangguhan hutang luar negeri oleh negara- 
negara donor dan moratorium atau pengurangan hutang 
baik Pemerintah maupun Swasta, 

. dilihat dari sisi investasi, perturnbuhannya masih relatif 
kecil. Dewan berharap kestabilan dan kondisi 
perekonomian yang semakin membaik akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang. kita targetkan. 
Kita juga berharap kondisi ini dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan yang memadai agar dapat menampung tambahan 
angkatan kerja yang terus-menerus meningkat dari waktu 
ke waktu dan mengurangi angka pengangguran. 
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Hal ini patut menjadi peringatan bagi Bank Indonesia 
agar sebagai otoritas perbankan dapat melakukan 
pengawasan yang lebih ketat, intensif. dan menjalin 
kerjasama yang baik dengan pihak lain seperti Bapeparn, 
untuk menghindari tidak terulang kernbali kasus serupa, 
yang pada akhirnya akan mengakibatkan gangguan 
sisternik dalam industri perbankan. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sampai pada akhir tahun 2004, Indonesia masih 
dihadapkan pada masalah rapuhnya ·sektor perbankan. 
Berdirinya beberapa bank nasional pada beberapa waktu 
yang Ia l u , pada perkembangannya ternyata t id ak 
menguntungkan, dan bahkan terindikasi menjadi tempat 
praktek terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan uang 
negara dan masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan, 
nampak dari kasus-kasus yang terjadi selama tahun 2004 
pada Bank Asiatik, Bank Dagang Bali, dan Bank Global. 

yang tepat serta re-alokasi subsidi kepada sektor-sektor 
lain. Kita sangat. berharap, kebijakan kenaikan harga BBM 
jenis tertentu ini dapat dilakukan secar~ selektif dan tidak 
menimbulkan dampak dan beban baru bagi masyarakat. 
Di samping itu, dana subsidi BBM agar dialokasikan 
kepada sektor-sektor lain yang dapat dirasakan langsung 
oleh masyarakat kurang mampu, seperti sektor pendidikan, 
kesehatan. dan infrastruktur pedesaan. Dalam kaitan ini, 
Dewan mengingatkan Pemerintah agar dalam 
pengalokasiannya dilaksanakan secara transparan dan 
terkoordinasi, untuk menghindari adanya mismanagement 
seperti yang selama ini terjadi. 
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Sementara itu, konflik regional yang senantiasa 
menjadi keprihatinan kita adalah konflik Palestina-Israel. 
Untuk itu, Dewan berharap Pemerintah Indonesia dapat 
meningkatkan lagi peranannya di dalam mencari 
penyelesaian secara damai atas konflik tersebut. Situasi 
keamanan yang tidak stabil dan aksi-aksi kekerasan yang 
masih saja terjadi di Irak hingga saat ini juga rnenjadi 

Memasuki tahun 2005 ini, kita berharap hubungan 
antar bangsa akan semakin baik, di tengah keprihatinan 
kita atas berbagai permasalahan maupun konflik regional 
yang belum juga tuntas hingga saat ini. Jalinan kerja sama 
dan solidaritas antar bangsa sangat diperlukan dalam 
menemukan solusi berbagai masalah, antara lain 
penanggulangan dampak bencana alam yang sebagian besar 
dialami oleh negara-negara berkembang, seperti yang baru- 
baru ini terjadi. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dewan juga perlu memberikan peringatan kepada 
Pemerintah agar BUMN-tidak secara gegabah menanamkan 
modalnya pada bank-bank swasta yang ternyaca 
bermasalah. Untuk itu, perlu diambil tindakan tegas. 
Selanjutnya, Dewan juga berharap agar rencana Bank 
Indonesia untuk melakukan konsolidasi perbankan dapat 
dipercepat, mengingat makin tinggi dan ketatnya 
persaingan · bisnis perbankan pada waktu mendatang 
Pimpinan Dewan juga berharap kepada komisi terkait 
untuk semakin pro-aktif dalarn rnengawasi kinerja Bank 
Indonesia. 
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Sehubungan dengan akan diselenggarakannya 
Infrastruktur Summit pada pertengahan Januari 2005, 
Dewan menyambut baik adanya kegiatan tersebut dalam 
rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di 
Indonesia. 

Terkait dengan pengembangan hubungan bilateral ini, 
kalangan Dewan menyambut positif kesepakatan 
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste untuk 
membentuk "Komisi Kebenaran dan Persahabatan" yang 
pada tanggal 21 Desember 2004 lalu diajukan kepada 
Sekjen PBB di New York. Kita berharap. pembentukan 
komisi bersama itu dapat turut mengatasi berbagai 
permasalahan yang selama ini menghambat hubungan 
kedua negara. 

Sementara itu di tingkat regional, Dewan berharap, 
kerja sama yang dibangun lewat ASEAN hendaknya akan 
semakin memberi manfaat tidak saja bagi kestabilan 
kawasan, tetapi juga bagi pembangunan nasional dan 
kesejahteraan bangsa Indonesia. Begitu juga dalam 
pengembangan hubungan kerja sama bilateral antara 
Indonesia dengan negara-negara sahabat, diharapkan akan 
semakin memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. 

keprihatinan kita, terlebih lagi hal itu telah menimbulkan 
korban jiwa yang tidak sedikit di kalangan masyarakat 
Irak. Dewan berharap berbagai aksi kekerasan yang terjadi 
di Irak tersebut tidak akan terns berlanjut, dan pemilihan 
umum yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Januari 
ini juga dapat terlaksana dengan baik dan membawa 
harapan baru bagi bangsa Irak. 
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Sidang Tahunan APPF ke-14 tersebut. Dalam forum 
APPF tersebut, delegasi Indonesia akan menyampaikan 
apresiasi kepada negara-negara dan masyarakat 
internasional yang telah memberikan perhatian besar dan 
menunjukkan solidaritas yang tinggi dalam turut serta 
menanggulangi bencana gempa dan tsunami di Aceh dan 
Sumatera Utara, sekaligus meminta perhatian parlemen 
negara-negara anggota APPF untuk memberikan dukungan 
bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang akan 
dilakukan Pemerintah Indonesia. 

Dalam kesempatan ini perlu juga kami sampaikan, 
bahwa mulai hari ini hingga tanggal 14 Januari 2005 di 
Ha Long City, Vietnam, berlangsung Sidang Tahunan 
"The Asia-Pacific Parliamentary Forum" (APPF) yang 
ke-13. Sehubungan dengan hal itu, kami selaku Ketua 
DPR RI akan memimpin Delegasi DPR RI untuk 
berpartisipasi di dalam Sidang Tahunan APPF tersebut. 

Kami berharap Sidang Tahunan APPF yang akan 
membahas sejumlah isu internasional dan regional itu dapat 
melengkapi dan memperkuat upaya kita dalam 
mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bangsa-bangsa 
di kawasan Asia Pasifik. Perlu juga kami sampaikan bahwa 
dalarn Sidang Tahunan APPF ke-13 di Vietnam, juga akan 
diputuskan ten tang pe nunj ukan tuan rumah 
penyelenggaraan Sidang Tahunan APPF ke-14 pada bulan 
Januari tahun 2006 yang akan datang. Dalam hal ini. 
Indonesia menjadi calon utama penyelenggara. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
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Wassalamu'alaikam Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Sekian. 

Demikianlah berbagai rencana kegiatan Dewan dalam 
Masa Sidang III serta berbagai masalah yang berkembang 
yang perlu mendapat perhatian Dewan. Pimpinan Dewan 
mengharapkan agar agenda kerja yang telah direncanakan 
alat-alat kelengkapan Dewan dalam melaksanakan fungsi 
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk langkah- 
langkah yang akan dilakukan oleh Dewan di dalam 
menampung aspirasi masyakarat. Semoga sepanjang Tahun 
2005 ini Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, taufik 
dan hidayah-Nya kepada bangsa Indonesia dan kita 
sekalian. Amien. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Melalui forum ini delegasi Indonesia akan mendorong 
parlemen negara-negara yang telah menyatakan komitmen 
bantuannya pada KTT Tsunami agar dapat mengingatkan 
pemerintahnya masing-masing untuk merealisasikan 
bantuannya. Dapat dicatat bahwa dalam KTT Tsunami 
tersebut. komitmen bantuan telah mencapai US$ 4 Miliar 
(sekitar 38 triliun). 
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Namun sebelumnya, sebagai insan yang beragama. 
izinkanlah kami atas nama Pirnpinan Dewan, mengucapkan 
"Selamat Hari Raya Nyepi" pada tanggal 11 Maret 2005 

Oleh karena itu, selaku Pimpinan Dewan kami akan 
menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun 
Sidang 2004-2005 sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib Dewan Pasal 73 ayat (4). yang akan menguraikan 
kegiatan Dewan dalam masa sidang i ni , utamanya 
pelaksanaan ketiga fungsi Dewan di bidang legislasi, di 
bidang anggaran, dan di bidang pengawasan. 

Yang kami hormati para Wakil Ketua, 
Yang kami hormati Para Anggota Dewan, 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur 
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri 
Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam rangka 
Penutupan Masa Sidang III, yang dimulai sejak tanggal 
l 0 J anuari 2005 yang lalu. Mulai besok Dewan akan segera 
memasuki Masa Reses sampai dengan tanggal I Mei 2005 
yang akan datang. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN III 

TAHUN SIDANG 2004-2005 
TANGGAL, 24 MARET 2005 
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Di antara 55 R UU yang memerlukan prioritas adalah 
RUU tentang Lembaga Kepresidenan. RUU tentang 
Kementerian Negara, RUU tentang Perubahan atas UU 
No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RUU tentang 
Badan Penasihat Presiden, RUU tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan. RUU tentang Penanggulangan Bencana, RUU 
tentang Perubahan UU No. 6 tahun 1979 tentang Ketentuan 
Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial , dan RUU tentang 
Badan Hukum Pendidikan. 

I Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam Masa Sidang III ini Dewan berkehendak mulai 
melakukan pembahasan terhadap berbagai Rancangan 
Undang-Undang sesuai dengan prioritas RUU di dalam 
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tel ah 
ditetapkan antara Dewan dan Pernerintah. Sesuai dengan 
penetapan prioritas tersebut untuk tahun anggaran 2005 
ditetapkan sebanyak 55 RUU yang memerlukan 
penanganan oleh Komisi-kornisi Dewan ataupun Panitia 
Khusus yang dibentuk. 

kepada para Anggota Dewan dan masyarakat Hindu yang 
merayakannya. Pimpinan Dewan jug a mengucapkan 
selamat merayakan "Hari Jum'at Agung " pada tanggal 
25 Maret 2005 dan "Hari Raya Paskah" pada tanggal 
27 Maret 2005 kepada para Anggota Dewan dan umat 
Kristiani. Pimpinan Dewan berharap b ah w a dengan 
peringatan hari-hari besar keagamaan di Indonesia akan 
mempertebal irn an dan ketaqwaan masing-masing 
pemeluknya kepada Yang Maha Kuasa. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam hal pelaksanaan fungsi penetapan anggaran, 
dalam Masa Sidang Ill ini, seharusnya Dewan khususnya 
Panitia Anggaran akan melakukan pembahasan terhadap 
RUU Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun 2003. 
Namun, karena perhitungan anggaran ini belum diaudit 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka Dewan 
memutuskan pernbahasan terhadap RUU tersebut baru akan 
dilakukan setelah dilakukannya audit. 

Selanjutnya, sesuai dengan siklus APBN. dalarn Masa 
Sidang lV yang akan datang, tugas Dewan adalah 

Namun demikian, meskipun waktu yang sangat 
terbatas dan target pembahasan yang cukup banyak, 
Pimpinan Dewan menegaskan agar pembahasan tersebut 
tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan berbagai 
lembaga terkait, sehingga RUU yang diusulkan DPR pada 
saatnya nanti betul-betul aspiratif dan tidak mengundang 
kemungkinan terjadinya judicial review di Mahkamah 
Konstitusi. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian 
hukum, stabilitas politik dan kepastian dalam berusaha 
(investasi). 

Berkaitan dengan fungsi legislasi tersebut, Pimpinan 
Dewan mengharapkan agar para Anggota Dewan dengan 
serius melakukan pembahasan terhadap berbagai RUU 
tersebut mengingat tahun 2005 ini hanya tersisa waktu 
9 bulan, itu pun terdiri dari masa sidang dan masa reses. 
Lebih-lebih apabila kita mengingat bah w a fungsi 
pembuatan UU ada pada DPR RI. 
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Disayangkan. dalam rapat kerja gabungan Komisi II 
dan III dengan Jaksa Agung RI, pertengahan Februari yang 
lalu telah terjadi suatu peristiwa yang cukup 
mernprihatinkan. Mencermati peristiwa tersebut Pimpinan 
Dewan tel ah meminta Presiden untuk dapat melakukan 
teguran keras kepada Jaksa Agung yang tidak dapat 
mengendalikan jajarannya Pimpinan Dewan juga meminta 
Presiden untuk menugaskan Jaksa Agung agar menindak 
dengan tegas aparatnya yang telah melakukan contempt of 
p arliament di dalam forum rapat kerja gabungan tersebut. 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dalam Masa 
Sidang III ini Komisi-kornisi Dewan telah melakukan 
rapat-rapat kerja. rapat dengar pendapat. dan rapat dengar 
pendapat umum. Di antara rapat-rapat tersebut, adalah rapat 
kerja dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, 
J aksa Agung Republik Indonesia, juga dengan Panglima 
TNI Kapolri, KSAD. KSAU, dan KSAL. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

melakukan pembahasan terhadap pembicaraan pendahuluan 
RAPBN tahun 2006, pembahasan laporan semester I dan 
prognosis semester II APBN 2005. Masih dalam rangka 
fungsi anggaran. kemungkinan Panitia Anggaran DPR RI 
akan melakukan pembahasan terhadap perubahan APBN 
2005. Dalarn Pasal 27 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara ditentukan bahwa Pemerintah 
menyampaikan Laporan Realisasi Semester I APBN dan 
prognosis untuk 6 ( enam) bu Ian berikutnya kepada 
DPR RI selambat-Jambatnya pada akhir Juli tahun 
anggaran yang bersangkutan. 
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Khusus di bidang tindak pidana korupsi. Dewan 
berharap perlunya peningkatan koordinasi di antara aparat 
penegak hukum terkait, seperti Kepolisian RI. Kejaksaan 
Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk 
koordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi 
Keuangan (PPATK). dalam mencegah tindak pidana 
korup s i dan kejahatan pencucian u an g (money 
laundering) sebagai instrumen untuk membersihkan uang 
dari hasil korupsi. Se.lama ini tarnpak bahwa aparat 

Berkaitan dengan hal tersebut. ke depan, diharapkan 
dapat dibangun mekanisme hubungan kerja yang sebaik- 
baiknya sehingga tugas-tugas Dewan tidak terkendala 
karena peristiwa-peristiwa sejenis yang sebenarnya tidak 
perlu terjadi. 

Dalam pada itu. dalam Masa Persidangan III ini telah 
dibahas berbagai permasalahan. 

Di bidang penegakan hukum. Dewan berpendapat 
bahwa aparat penegak hukum masih belum bekerja 
m ak s irn al bahkan ada sementara pendapat yang 
menyatakan bahwa telah terjadi kemerosotan moral aparat 
penegak hukum, dengan indikasi terlibatnya sejumlah 
oknurn penegak hukum yang melindungi (mem-back up) 
tindak pidana kejahatan yang ada selama ini, seperti 
perjudian, pencurian kayu, dan pencurian ikan. Untuk itu 
Dewan menglnarapkan kepada Pimpinan Po lr i dan 
Pimpinan Kejaksaan Agung menindak tegas terhadap 
oknum dan aparatnya yang terlibat dengan tanpa pandang 
bulu yang memang terbukti melindungi tindak kejahatan 
terse but. 
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Selain penerbitan landasan hukum, juga perlu dicegah 
punahnya flora dan fauna serta keragaman aneka unggas 
Indonesia. Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi Hak 
Penguasaan Hutan (HPH) secara menyeluruh, reboisasi 
intensif dan ekstensif serta mencegah secara sungguh- 
sungguh illegal logging dan illegalfishing serta kebakaran 
hutan, yang telah menjatuhkan citra bangsa di dunia 
internasional. 

Dalam hal Illegal Logging dan penjarahan perikanan 
di wilayah Indonesia, Dewan sangat menaruh perhatian 
karena diperkirakan potensi kerugian negara selama ini 
kurang lebih Rp 30 triliun setiap tahunnya akibat belum 
optimalnya dalam pengurusan hutan dan perairan di 
Indonesia. Di bidang perikanan, Dewan berharap agar 
Pemerintah dapat mengambil Iangkah-Iangkah konkret 
berupa terlaksananya pengawasan yang optimal dalam 
menjaga kekayaan laut kita. Di bidang kehutanan, 
Dewan mendukung untuk mempertimbangkan direr- 
bitkannya landasan hukum bagi pemberantasan Illegal 
Logging. 

penegak hukum serta PPATK masih kurang berkoordinasi 
dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain 
itu. Dewan mengharapkan agar janji-janji Pemerintah yang 
akan mempercepat pemberantasan korupsi segera 
direalisasikan, karena Dewan berpendapat bahwa dalam 
hal pemberantasan korupsi belum ada kemajuan yang 
berarti, baru sebatas wacana dan belum menunjukkan 
kemajuan yang signifikan. 
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Dewan berpendapat agar seluruh bantuan internasional 
untuk rehabilitasi Aceh dan Nias yang melalui Pemerintah 
harus dilaporkan kepada DPR RI dan dimasukkan ke dalam 
APBN, hal ini penting untuk memastikan apakah dana- 
dana tersebut benar-benar tersalurkan dan digunakan 
dengan tepat. Demikian pula bantuan dari masyarakat dari 
dalam negeri harus diadministrasikan oleh Pemerintah, 

Untuk itu, Pansus menyarankan dalam pembangunan 
kembali Aceh dan Nias harus ada koordinasi yang 
terincegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
pertanggungjawaban dalam hal pendanaannya, dan 
harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Untuk itu, Pemerintah perlu bekerja keras 
dan diperlukan partisipasi aktif seluruh warga masyarakat, 
yang melalui koordinasi ini dapat membawa manfaat 
maksimal bagi perbaikan kehidupan masyarakat Aceh 
dan Nias. 

Dalam pada itu, Dewan secara intensif melakukan 
pengawasanterhadap proses penyaluran bantuan dan proses 
rencana pendanaan rekonstruksi pasca bencana Aceh dan 
Nias melalui Panitia Khusus. Pansus menilai bahwa 
diperlukan penanganan secara koordinatif dan 
kornprehensif dalarn penanganan pasca bencana. Kita 
mengetahui bahwa dalam merehabilitasi dan 
merekonstruksi Aceh dan Nias dibutuhkan dana dalam 
jumlah yang sangat besar yang merupakan tanggung jawab 
Pemerintah dan pembiayaannya perlu dimasukkan dalam 
APBN. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
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Karena alotnya pembahasan dalam rapat-rapat tersebut, 
maka Pimpinan meminta Pemerintah agar secara sungguh- 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dewan menaruh perhatian besar terhadap kebijakan 
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah 
dilakukan Pemerintah per 1 Maret 2005 baru-baru ini, 
dengan rata-rata 29%. Kenaikan harga BBM ini telah 
menimbulkan reaksi keras dari kalangan masyarakat. 
Dewan sangat memahami besarnya reaksi masyarakat 
tersebut karena dampak kenaikan harga BBM ini pada 
akhirnya membebankan kehidupan masyarakat seperti 
naiknya tarif transportasi, kenaikan harga bahan pokok, 
dan lain-lain yang pada gilirannya memicu kenaikan 
inflasi, sementara masyarakat di beberapa daerah tengah 
menata kehidupannya kembali akibat bencana alam seperti 
gempa bumi. tanah longsor, banjir, dan tsunami. 

Berkaitan dengan kenaikan harga BBM inilah, Dewan 
telah melakukan pembahasan secara intensif baik dalam 
rapat-rapat kerja Komisi Dewan dengan Pemerintah, 
maupun dalam Rapat Paripurna Dewan dengan didahului 
dengan pertemuan-pertemuan konsultasi. Setelah melalui 
beberapa kali rapat paripurna. akhirnya pada Rapat 
Paripurna Dewan pada tanggal 21 Maret 2005, Dewan 
memutuskan bahwa Pemerintah perlu meninjau kenaikan 
harga BBM yang tertuang di dalam Peraturan Presiden 
Nomor 22 tahun 2005 melalui pembahasan Perubahan 
APBN 2005 bersama DPR. 

diaudit dan dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada 
DPR RI. 
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Terkait dengan masalah BBM ini, Pimpinan Dewan 
telah menerima usulan penggunaan Hak Angket DPR RI 
tentang masalah BBM dari beberapa Anggota Dewan. 
Substansi usulan Rak Angket tersebut adalah perlunya 
dilakukan penyelidikan terhadap apa yang terjadi dengan 
adanya keputusan Pemerintah tersebut. Penggunaan Rak 
Angket ini merupakan wujud kepedulian dalam rangka 

Pemerintah perlu melakukan pernbahasan secara 
mendalam bersama Dewan mengenai program kompensasi 
yang diharapkan tepat sasaran untuk penanggulangan 
kerniskinan secara terukur. Dewan berpendapat agar dana 
kompensasi tersebut lebih terfokus kepada obyek 
pendidikan dan kesehatan, sebab dengan fokus yang jelas 
tersebut pengawasan akan lebih mudah dilakukan. dan 
peningkatan kesejahteraan rakyat lebih cepat dilaksanakan. 
Selanjutnya, kemungkinan kebocoran pun dapat 
diminimalisir. Untuk itu, Dewan juga mengharapkan agar 
Pemerintah benar-benar melakukan tindakan tegas terhadap 
para pelaku kebocoran dan inefis ien si di bidang 
pendistribusian BBM. 

Pada sisi lain. Dewan berpendapat agar gejolak di 
sekitar kenaikan harga BBM tidak inenjadi tradisi bangsa 
ini, Dewan meminta perhatian Pemerintah agar menyusun 
Jangkah-langkah strategis dan menyeluruh di sekitar harga 
BBM, misalnya dengan menyusun Strategis Energi 
Nasional serta mengubah orientasi pembangunan agar lebih 
berlandaskan pada sumber daya alam kita. 

sungguh memperhatikan pendapat Fraksi-fraksi serta 
dinamika yang berkembang selama berlangsungnya rapat. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Mencermati situasi politik akhir-akhir ini, khususnya 
memburuknya hubungan Indonesia-Malaysia, kira semua 
sangat prihatin. Dewan melalui Komisi I DPR RI 

Dalam pada itu. Dewan juga telah menerima usul untuk 
dilakukankannya Hak Angket DPR RI untuk kasus 
lelang gula illegal. Masalah kasus pelelangan gula illegal 
tersebut telah menjadi perhatian masyarakat, oleh 
karenanya beberapa Anggota Dewan me.ngajukan hak 
angket untuk menyelidiki masalah ini guna mendapat 
penjelasan sejauh mana terjadinya penyimpangan dalarn · 
pelaksanaan transaksi lelang gula tersebut melalui 
serangkaian proses hukum sesuai prosedur penyelidikan 
yang diamanatkan UU No. 6 tahun 1964. Ketiga usulan 
tersebut saat ini sedang dipelajari oleh para Anggota 
Dewan. 

Selain itu beberapa anggota Dewan juga telah 
mengajukan usul penggunaan Hak Angket terhadap 
penjualan Tanker milik Pertamina. Hal ini dilakukan 
dalam rangka penyelidikan terhadap pihak-pihak yang 
dianggap bertanggung jawab terhadap keputusan penjualan 
kcdua Tanker Pertamina tersebut antara lain, pihak 
Komisaris dan Direksi Pertamina. Pihak Goldman Sach, 
serta Frontline Ltd. 

menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus dalam rangka 
melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana ditegaskan 
dalam Konstitusi UUD 1945. Usulan penggunaan Hak 
Angket ini juga dalam rangka melakukan mekanisme 
checks and balances. 
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menegaskan bahwa klaim sepihak dari negara tetangga 
kita, Malaysia, terhadap Blok Ambalat di wilayah perairan 
Kalimantan Timur sebagai wilayahnya, adalah tidak sah 
dan tidak berdasar. baik dari sisi de yure dan de facto, 
kareria wilayah tersebut adalah wilayah sah perairan 
Republik Indonesia. Oleh karena itu, Dewan mendesak 
Pemerintah untuk bersikap lebih tegas kepada 
Pemerintah Malaysia atas pelanggaran . perairan 
Republik Indonesia dan mendukung sepenuhnya upaya 
TNI dalam mengambil langkah tegas untuk menjaga, 
mengawal dan menegakkan kedaulatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak boleh 
mentolerir negara manapun yang inelakukan 
pelanggaran perairan wilayah kita. Dewan menolak 
adanya keinginan untuk berkompromi dalam penyelesaian 
konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga. 

Posisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan 
10 (sepuluh) negara tetangga patut menjadi perhatian 
penting Pemerintah, sudah semestinya batas wilayah dan 
pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan 
negara tetangga dikelola secara lebih ser ius dan 
profesional, sehingga klaim sepihak dari negara tetangga 
terhadap wilayah negara Indonesia seperti yang dilakukan 
Malaysia terhadap BlokAmbalat tidak akan dan tidak akan 
pernah terjadi lagi di masa mendatang. 

Urituk mencegah klaim dari negara tetangga atas 

sejumlah pulau yang ada di wilayah di Indonesia dan sesuai 
dengan ketentuan PBB, maka sebelurn tahun 2007, 
seharusnya Indonesia dapat segera rnendaftarkan dan 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Beberapa bulan rnendatang , proses demokrasi di 
Indonesia akan berjalan semakin progresif dengan 
akan dimulainya pernilihan secara langsung gubernur, 

Dalam setiap dialog yang dilakukan dengan pihak 
GAM atas mediasi pihak asing, Pemerintah hendaknya 
tetap mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang 
merdeka, bermartabat, dan berdaulat schingga tidak 
sepaturnya memposisikan diri sejajar dengan pihak GAM, 
karena Aceh adalah bagian dari Negara Kesa tu an Republik 
Indonesia. Dalam masalah ini Dewan meminta Pemerintah 
untuk tetap bertindak tegas terhadap setiap upaya separatis 
yang ingin mengganggu keutuhan negara kita. 

Masih dalam upaya menjaga kedaulatan dan 
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Dewan rnengamati dengan seksama setiap 
langkah yang ditempuh Pemerintah dalam mencari solusi 
bagi penyelesaian masalah Aceh. Dewan berpendapat 
bahwa Aceh adalah masalah dalam negeri Indonesia. Untuk 
itu, setiap dialog yang dilakukan Pernerintah dengan pihak 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan mencari 
solusi bagi penyelesaian masalah Aceh harus tetap dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Otonorni Khusus. 

mendepositokan jumlah pulau yang ada di wilayah 
Indonesia termasuk pulau terluar, Hal ini penting agar tidak 
lagi terjadi Jepasnya satu pulau ke negara tetangga karena 
tidak terdokumentasinya jumlah pulau dan nama pulau. 
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bupati, dan walikota. Setelah sukses rnenjalankan pernilu 
tahun 2004 guna rnernilih anggota lernbaga perwakilan 
dan rnernilih Presiden dan Wakil Presiden. rnaka rnulai 
tahun 2005 ini tepatnya bulan Juni rakyat di daerah-daerah 
akan rnenyelenggarakan pesta dernokrasi mernilih kepala 
daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di 226 
daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pemilihan 
ini rnengacu kepada UU Nornor 32 tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah yang kernudian dij abarkan dalam 
PP Nornor 6 Tahun 2005. Dalarn kaitan tersebut, Pirnpinan 
Dewan masih banyak rnendengar dan rnenerirna keluhan 
masyarakat tentang berbagai persoalan yang muncul di 
sekitar proses pilkada langsung ini. Dalarn kaitan dengan 
bal ini, Dewan ingin menegaskan agar pelaksanaan Pilkada 
harus benar-benar sesuai dengan cita-cita pelaksanaan 
Pemilu secara langsung , mengurangi berkembangnya 
money politics, dan ditumbuhkannya rasa memiliki (sense 
of belonging) yang tinggi, yang pada akhirnya akan 
menghasilkan kepala daerah yang lebih mandiri dan 
rnerniliki mandat yang kukub (legitimate). 

Pimpinan Dewan berharap agar Pernerintah dapat 
rnempersiapkan sematang mungkin termasuk Komisi 
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang akan menjadi 
penyelenggara. Dewan menilai, munculnya berbagai 
persoalan disebabkan karena kurang matangnya sosialisasi 
yang dilakukan oleh Pemerintah. Apalagi dengan 
dipersingkatnya waktu dari 180 hari menj adi 90 hari 
berdasarkan PP No 6 Tahun 2005 mengharuskan 
Pemerintah serta KPUD untuk bekerja ekstra. 
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Dewan sangat mengharapkan agar Panglima TNI yang 
akan datang merupakan putra terbaik yang memiliki 
profesionalisme yang tangguh di dalam memimpin TNI 

Pada kesempatan ini, Pimpinan atas nama Dewan 
mengucapkan selamat kepada para Kepala Staf TNI yang 
baru dilantik yaitu Letnan Jenderal TNI Djoko Santoso 
sebagai Kepala Staf TNI AD, Marsekal Madya TNI Djoko 
Suyanto sebagai Kepala Staf TNI AU dan Laksamana 
Madya TNI Slamet Soebijanto sebagai Kepala Staf TNI 
AL. Dan sudah tentu Dewan mengucapkan terima kasih 
kepada para· kepala staf yang digantikannya atas dedikasi 
yang sangat besar kepada bangsa dan negara. Dewan 
berharap bahwa dalam waktu dekat juga perlu dilakukan 
penggantian Panglima TNI sesuai dengan proses kebutuhan 
regenerasi di tubuh TNI. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Berkaitan dengan proses rnutasi di jajaran TNI, 
Pimpinan Dewan menilai bahwa proses panggantian para 
Kepala Staf di lingkungan TNI sudah sesuai mekanisme 
yang ada berdasarkan prinsip profe s io n al is me dan 
kebutuhan yang ada. 

Untuk itulah perlunya koordinasi mulai tingkat 
Pusat hingga ke bawah. Terbatasnya waktu serta minimnya 
dana yang hanya Rp 1,3 triliun dari APBN tidak boleh 
menjadi penghalang bagi terselenggaranya proses 
demokrasi di daerah. Pemerintah hams memastikan bahwa 
proses ini dapat berjalan sesuai dengan harapan 
masyarakat. 
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Akhir-akhir ini, bangsa Indonesia sedang menerima 
begitu banyak cobaan, berupa bencana yang datang silih 
berganti mulai dari gempa di Alor dan Nabire, gempa dan 
tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, banjir di beberapa 
daerah dan tanah longsor yang terjadi di Leuwigajah dan 
masih banyak yang lainnya. Terkait dengan persoalan 
musibah yang terjadi, Dewan juga merasakan keprihatinan 
yang mendalam sebagaimana yang dirasakan oleh saudara- 
saudara kita yang mengalami musibah tersebut. 

Akibat dari bencana dan musibah tersebut telah 
menimbulkan sejumlah persoalan. Bencana gempa di Alor 

Sidang Dewan yang terhormat, 

dalam kurun 3 tahun ke depan, khususnya menghadapi 
situasi negara dan perkembangan yang tidak kondusif 
berkaitan dengan adanya konflik perbatasan. 

Selanjutnya, di samping peningkatan kemampuan alat 
utama dan sistem pertahanan negara di masa depan. Dewan 
juga mengharapkan agar kesejahteraan prajurit mendapat 
perhatian, karena hal ini akan berpengaruh terhadap daya 
tangkal prajurit terhadap berbagai ancaman baik dari dalam 
maupun dari luar. Dewan berharap agar TNI dapat 
mengimplementasikan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI 
yang mengarah kepada TNI yang profesional baik dari 
segi personil maupun persenjataan. Dalam kaitan tersebut, 
munculnya peluang tentang akan dibukanya kembali pro- 
gram International Military Education and Training 
(IMET) bagi TNI, perlu dimanfaatkan dengan sebaik- 
baiknya. 
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Menyadari bahwa Indonesia termasuk saJah satu 
negara yang paling rawan bencana dan mempunyai 
kemampuan penanggulangan yang belum mernadai. maka 
Dewan memandang per lu adanya inisiatif untuk 
membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan 
Bencana. Undang-Undang inilah yang akan dijadikan 
dasar tercapainya penanggulangan bencana mulai 
dari pelaksanaan tanggap darurat, rehab il itasi. dan 
rekonstruksi. 

clan Nabire hingga sekarang masih menyisakan masalah 
penanganan pengungsi dan rehabilitasi serta rekonstruksi 
wilayah. Dernikian juga dampak gempa dan tsunami di 
Aceh dan Nias Sumatera Utara yang membutuhkan 
penanganan perhatian yang sangat serius, utarnanya 
berkaitan dengan rekonstruksi pasca bencana, Sementara 
bencana longsornya TPA sampah yang baru saja terjadi di 
Leuwigajah, Bandung benar-benar mengajak kita untuk 
kembali menata lingkungan secara sistematis dan cerdas, 
agar bencana serupa tak terulang kembali. 

Untuk mengatasi hal ini, maka Pemerintah selayaknya 
rnernperhatikan secara serius perihal potensi kerawanan 
bencana yang hampir tersebar seluruh wilayah Indonesia. 
Hal terpenting yang perlu menjadi introspeksi kita bersama 
ke depan adalah bagaimana mencegah dan mengantisipasi 
musibah tersebut. ltu artinya dibutuhkan suatu manajemen 
yang komprehensif dan rutin dalam menangani masalah 
bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Selain 
itu , dibutuhkan pula sikap konsisten dan kontinyu, 
mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah tropis 
yang memiliki dua musim. 
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Dalam pada itu, Dewan mempunyai komitmen untuk 
memberikan perhatian kepada pengembangan dunia 
pendidikan di Indonesia. Sampai saat ini, munculnya 
kontroversi Rancangan Undang-Undang tentang Badan 
Hukum Pendidikan (BHP) haruslah disikapi secara arif 
dan bijak oleh kita semua. Dewan memandang perlu 
adanya upaya sosial isasi dan konsultasi publik yang 
melibatkan seluruh unsur ma s y ar ak at , khususnya 
stakeholder pendidikan. Masukan dari masyarakat ini 

Selain persoalan bencana, Dewan menaruh perhatian 
besar terhadap penanganan masalah Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya di Malaysia. 
Sebagaimana kita ketahui. terhitung sejak 1 Maret 2005, 
Pemerintah Malaysia secara resmi memulai langkah koersif 
dalam penegakan Akta Imigresen No. 1154 A Tahun 2002 
untuk mengusir ratusan ribu buruh migran tak berdokumen 
yang masih ada di Malaysia. 

Untuk mengatasi masalah ini, maka Dewan mendesak 
kepada Pemerintah untuk segera mernbentuk Badan 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri (BPPTKLN) sesuai dengan amanat Undang- 
Undang Nornor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Di 
samping itu, Pemerintah juga harus mengoptirnalkan fungsi 
dan kinerja Atase Ketenagakerjaan dalam mernberikan 
perlindungan kepada TKL mulai dari pembuatan kontrak 
kerja antara TKL P JTKI dan a gen penerima TKI hingga 
TKI betul-betul merasa terlindungi, aman dan. nyaman di 
luar negeri. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Mengakhiri pidato penutupan ini, izinkanlah Pimpinan 
Dewan menyampaikan keprihatinan atas kejadian pada 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Dalarn upaya turut mengembangkan persahabatan dan 
kerjasama dengan negara lain pada Masa Persidangan III 
ini, DPR RI telah mengirimkan delegasi ke Pertemuan 
Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) 
ke-13 yang diadakan · di Vietnam. Hasil dari pertemuan 
tersebut adalah ditetapkannya Indonesia sebagai tuan 
rumah penyelenggara Sidang Tahunan APPF ke-14 yang 
akan diadakan pada tahun 2006 mendatang. DPR juga 
mengirimkan delegasi ke pertemuan. ke-4 A/PO Fact 
Finding to Combat the Drug Menace (AIFOCOM) yang 
diadakan di Laos, dengan tujuan mengevaluasi 
perkembangan penanganan narkoba di ASEAN demi 
rnencapai ASEAN Drug Free 2015. 

Pada bulan Februari lalu DPR juga telah mengirimkan 
delegasi ke Sidang Council ke-7 Uni Parlemen Negara- 
negara Islam di Beirut. Dalam kesempatan tersebut 
delegasi Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kita 
atas bantuan yang diberikan negara anggota OKI terhadap 
korban Tsunami di Indonesia. Dalam masa persidangan 
ini DPR RI juga menerima kunjungan · dari beberapa 
Parlemen negara sahabat. 

dirasa penting dan perlu karena masyarak atlah yang 
nantinya akan merasakan langsung dampak dari peraturan 
terse but. 



69 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Demikianlah pokok-pokok ke g i at an yang telah 
dilakukan Dewan dalam Masa Sidang III ini serta 
permasulahan yang menjadi perhatian Dewan. Selanjutnya 

Sekarang ini, Dewan telah memiliki Kode Etik dan 
Badan Kehormatan. Badan Kehorrnatan tersebut telah 
memberikan penilaian terhadap terjadinya pelanggaran 
Kode Etik DPR RI. Kiranya kita sernua. para Anggota 
Dewan dapat memaknai seruan yang telah disampaikan 
oleh Badan Kehormatan DPR RI untuk mernahami , 
menghayati Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik 
DPR RI, sehingga etika politik dapat ditumbuhsuburkan 
dalarn setiap proses politik di DPR RI. 

Pimpinan Dewan mengharapkan agar kita dapat 
mengambil hikrnah dari peristiwa tersebut sekaligus 
meneguhkan komitmen kita dalam mengemban fungsi- 
fungsi konstitusional Dewan, sehingga ke depan kita dapat 
membangun rnekanisme kerja yang Jebih baik, menegakkan 
kehidupan demokrasi yang selaras di tengah kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan, sejalan dengan Sumpah/Janji 
yang telah kita ucapkan. 

saat berlangsungnya Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 
16 Maret 2005 yang b ar u l a lu . Pimpinan Dewan 
berpendapat bahwa spontanitas yang terjadi di dalam Rapat 
Paripurna tersebut. adalah wujud dari sikap yang telah 
ditunjukkan oleh para Anggota Dewan di dalam 
mengimplementasikan perbedaan pendapat di dal am 
berdemokrasi. 
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/ 

Billahittaufiq Walhidayah, 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas kepada 
para Anggota Dewan, yang dalam masa reses ini yang 
akan mengunjungi sebagian besar provinsi di Indonesia. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal 'alamin. 
Sekian dan terima kasih. 
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Memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Pasal 73 
ayat (3 ). kami akan menyampaikan Pidato Pembukaan 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur 
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri 
Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam rangka 
Pembukaan Masa Persidangan IV, yang dimulai hari 
ini, 2 Mei 2005 dan dijadwalkan akan ditutup pada tanggal 
8 Juli 2005 yang terbagi dalam 46 hari kerja dari 68 hari 
kalender. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Pembukaan 
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2004-2005 pada pagi 
hari ini telah dihadiri 'oleh Anggota Dewan. Sehubungan 
dengan itu, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna 
ini, dan se suai dengan ketentuan Pas al 93 ayat ( 1) 
Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Paripurna ini saya 
nyatakan terbuka untuk umum. 

Yang kami hormati Para Wakil Ketua, 
Yang kami hormati Para Anggota Dewan, 

Sidang Dewan yang terhormat, P 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV 

TAHUN SIDANG 2004 - 2005 
TANGGAL, 2 MEI 2005 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Setelah melalui masa reses dari tanggal 25 Maret 
sampai dengan 1 Mei lalu, tibalah saatnya dalam Masa 
Sidang IV ini Dewan akan melakukan berbagai rangkaian 
tugas persidangan dan rapat-rapat untuk melaksanakan 
ketiga fungsi Dewan. Di bidang anggaran. selama Masa 
Sidang IV ini direncanakan Dewan akan melakukan 

Masa Persidangan IV Tahun 2004-2005. yang akan 
menguraikan rencana kegiatan selama dalam Masa Sidang 
ini, baik pelaksanaan tugas di bidang legislasi, di bidang 
pengawasan dan di bidang anggaran, maupun berbagai 
pandangan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi 
bangsa kita akhir-akhir ini. 

Sebelum kami melanjutkan Pidato Pembukaan ini, 
izinkanlah kami memberitahukan kepada Sidang Dewan 
yang terhormat tentang telah dilaksanakannya penggantian 
antar waktu Anggota DPR. Anggota Dewan yang baru 
tersebut masing-masing, Saudara Drs. H. Fuad Anwar 
dari Partai Kebangkitan Bangsa rnengganrikan almarhum 
Drs. K.H. Yusuf Muhammad, LML., sesuai dengan Surat 
Keputusan Presiden RI Nomor 29/M/2005, dan Saudara 
Dr. Sutradara Gintings dari Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan menggantikan Saudara Ir. Arifin Panigoro 
sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 
48/M/2005. Dalam masa sidang yang lalu. juga telah 
diambil sumpahnya Saudara Marzuki Darusman, SH. 
Kepada ketiga anggota Dewan tersebut, kami ucapkan 
selamat datang dan selamat bertugas di Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 
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Perkernbangan ekonomi makro sungguh relatif cepat, 
khususnya menyangkut ni lai tukar rupiah terhadap Dolar 
AS dan harga minyak mentah Indonesia di pa s ar 
internasional. Asumsi-asumsi ekonomi makro yang 
rnerupakan salah satu pokok pembahasan dalam rangka 
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2006, 

Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan 
RAPBN Tahun Anggaran 2006 merupakan kewajiban 
konstitusional yang telah diatur dalam UU Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta sesuai 
dengan siklus anggaran. Oleh karena itu, para Anggota 
Dewan diharapkan untuk benar-benar mempersiapkan diri 
dalam pembahasan ini, terutama yang menyangkut pokok- 
pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. 
Sebagaimana kita ketahui, penyusunan RAPBN Tahun 
Anggaran 2006 berpedoman pada Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). Berkaitan dengan masalah kebijakan 
ekonomi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 
Anggaran 2006, baik Dewan maupun Pemerintah perlu 
memperhatikan berbagai perkembangan perekonomian, 
khususnya di bidang moneter dan fiskal selama kwartal I 
tahun 2005 ini. 

pernbahasan atas RUU tentang Perhitungan Anggaran 
Negara (PAN) Tahun 2003 yang sempat ditunda rnenunggu 
audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Dewan juga 
akan mernbahas RUU tentang Perubahan atas UU 
Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005. Dalam masa 
sidang ini Dewan juga akan melakukan Pembicaraan 
Pendahuluan atas RAPBN Tahun 2006. 
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Dewan menyadari adanya keterbatasan APBN. Namun 
pada prinsipnya kita mengharapkan kiranya penyelamatan 

Masalah penentuan patokan harga minyak mentah juga 
hendaknya dilakukan secara hati-hati dengan melihat 
perkembangan harga minyak mentah di pasar dunia dan 
tingkat pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta tingkat 
daya beli masyarakat Indonesia. Hal ini sangat 
berhubungan langsung dengan perkiraan jumlah 
penerimaan negara dari ekspor minyak mentah dan beban 
anggaran terhadap impor minyak mentah, serta beban 
anggaran terhadap subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) 
untuk tahun 2006 mendatang. Patokan harga minyak 
mentah Indonesia dalam APBN Tahun Anggaran 2005 yang 
sedang berj alan sudah terkoreksi dan tidak .sesuai dengan 
perkembangan pasar. Asumsi harga minyak mentah dalam 
APBN Tahun Anggaran 2005 tentu akan direvisi dalam 
waktu dekat bersama Dewan. 

perlu dicermati dan seyogyanya harus selaras dan didukung 
oleh kebijakan lainnya. Sehingga dasar-dasar ekonomi 
makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan 
diputuskan bersama dapat berjalan atau tercapai sesuai 
target. 

Persoalan depresiasi rupiah terhadap mata uang Dolar 
AS yang sekarang ini telah mendekati angka Rp. 9.600 
per 1 dolar AS, harus benar-benar diwaspadai dan dijaga 
baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia. Depresiasi 
nilai tukar rupiah ini jelas akan berpengaruh secara 
langsung terhadap sektor-sektor lain dan akan mengganggu 
perkembangan ekonomi Indonesia. 
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Sidang Dewan yang kami hormati, 

Beberapa hal penting yang patut kita cermati 
khususnya dalam kaitan dengan penyusunan anggaran 
negara, antara lain adalah masalah penerbitan surat utang 
negara (obligasi negara). Dewan menilai penerbitan 
obligasi negara, baik untuk pasar dalam negeri maupun 
pasar internasional seharusnya dilakukan secara hati-hati. 
Penerbitan obligasi negara untuk pasar internasional yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah, di satu sisi akan 
memberikan konsekuensi positif terhadap penambahan 
modal bagi Pemerintah namun di sisi lain, Pemerintah 
harus memikirkan pula beban bunga yang harus dibayar 
apabila surat utang sudah j atuh tempo. 

Pada tahun 2015 mendatang saat obligasi internasional 
jatuh tempo, Pemerintah wajib membayar utangnya berikut 
bunga yang te lah ditetapkan. Kita melihat bahwa 
penerbitan surat utang negara ke pasar internasional identik 
dengan penambahan pinj aman luar negeri apabila dalarn 
bentuk mata uang asing. Yang perlu diperhatikan adalah 
apabila pembayaran utang dan bunga dari basil penerbitan 
obligasi internasional tersebut dalam mata uang asing 
(foreign currency), hendaknya dilakukan dengan melindungi 
nilai utang tersebut (hedging) agar tidak membebani 

APBN harus dilakukan tanpa membebani rakyat. Oleh 
sebab itu, pengurangan subsidi harus menjadi alternatif 
yang paling akhir. Terdapat banyak alternatif lain yang 
bisa dilakukan untuk menyelamatkan APBN, seperti 
melalui ekstensifikasi pajak dan cukai, atau pemotongan 
anggaran proyek yang tidak efisien. 
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Agenda Dewan dalam pelaksanaan bidang pengawasan 
sebagaimana yang diatur dalarn berbagai peraturan 
perundang-undangan, dalam Masa Persidangan IV ini akan 
dilakukan pencalonan dan penetapan pengisian jabatan 
publik yaitu pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia 
dan penggantian Anggota Komisi Pemilihan Umum. 
Sedangkan untuk calon anggota Komisi Yudisial, Dewan 
masih menunggu karena saat ini masih dalarn proses seleksi 
yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Panitia Seleksi. 
Setelah proses seleksi se le s a i , Presiden akan 
menyampaikan nama calon anggota Komisi Yudisial 
kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Dengan 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, Pimpinan 
perlu menekankan kembali komitmen untuk selalu bersikap 
kritis terhadap berbagai kebijakan Pemerintah. baik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, maupun terhadap 
pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan keuangan 
negara sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam APBN. 
Sikap kritis ini, di samping dimaksudkan untuk mendorong 
terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang kredibel 
dan bersih, juga sebagai implementasi dari hak dan 
kewajiban Dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, 
yang diamanatkan oleh Rakyat kepada Dewan. 

anggaran negara saat jatuh tempo tiba. Dewan berpendapat 
penerbitan obligasi internasional terscbut merupakan 
terobosan baru pasca krisis. Namun hendaknya dilakukan 
dengan kalkulasi dan pengkajian yang mendalam termasuk 
soal untung dan ruginya terhadap keuangan negara. 
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Dal am pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan 
merencanakan akan memulai pembahasan terhadap 
beberapa RUU. Diharapkan pelaksanaan fungsi legislasi 
ini dapat ditangani dengan seoptirnal mungkin oleh para 
Anggota, karena Program Legislasi Nasional telah 
menetapkan sejumlah 55 (lirna puluh lima) RUU yang 
hams diselesaikan pada tahun ini, Pada masa sidang ini, 
tidak kurang dari 7 (tujuh) RUU telah diagendakan oleh 
Badan Musyawarah dan siap untuk dibahas, Dua RUU 

Sidang Dewan yang terhormat, 

melihat pentingnya keberadaan Komisi Yudisial dalam hal 
pelaksanaan prinsip dasar pemerintahan yang baik dan 
bersih. maka Dewan berharap proses .se lek s i yang 
dilakukan hams segera dipercepat pelaksanaannya secara 
transparan dan akuntabel. 

Dalam rnasa sidang ini Dewan juga akan mernproses 
usulan para Anggota Dewan tentang penggunaan Hak 
Angket mengenai Masalah BBM, Penjualan Tanker Milik 
Pertarnina, dan terhadap Kasus Lelang Gula Ilegal. 
Pimpinan Dewan mengharapkan, penggun~an Hak Angket 
ini betul-betul diarahkan untuk menuntaskan 
penyalahgunaan kewenangan dan praktek-praktek KKN, 
meningkatkan kualitas perrye len g garaan administrasi 
negara dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam 
proses penyelenggaraan pembangunan. Di samping itu, 
fungsi pengawasan yang terkait dengan bidang anggaran 
akan dilakukan dalam bentuk pernbahasan Laporan Hasil 
Pemeriksaan Semester (HAPSEM) BPK RI Semester II 
Tahun Anggaran 2004. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, perlu dipahami 
bahwa pelaksanaan fungsi legislasi Dewan tidak berhenti 
hanya sampai dengan selesainya pembahasan sebuah RUU. 
Dewan diharapkan senantiasa memantau pelaksanaan 

Akan halnya RUU tentang Penanggulangan Bencana, 
Pimpinan mengharapkan untuk segera dibahas dan 
diselesaikan menjadi undang-undang. Undang-undang ini 
sangat penting dan mendesak untuk digunakan sebagai 
payung hukum dalam penanggulangan bencana agar 
bencana alam yang akhir-akhir ini datang secara beruntun 
menimpa wilayah Indonesia dapat ditangani dengan baik, 
cepat dan terkoordinasi. Di dalam Rancangan Undang- 
Undang tersebut perlu diatur tentang pembentukan lembaga 
khusus penanggulangan bencana alam yang diketuai oleh 
pernimpin yang profesional dan jujur, dan adanya jaminan 
terhadap kewajiban dan hak setiap warga negara dalam 
penanganan bencana. 

yang diajukan oleh Pemerintah yaitu RUU tentang 
Perubahan atas · UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
APBN 2005 dan RUU tentang Pembangunan jangka 
Panjang Nasional 2005-2025 segera dibahas Dewan 
bersama dengan Pemerintah. Lima RUU akan diproses 
untuk ditetapkan menjadi RUD usul DPR, yaitu 4 (empat) 
R UU mengenai Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama 
di Provinsi Maluku Utara, Banten, Gorontalo, dan Bangka 
Belitung yang diusulkan oleh Badan Legislasi dan RUU 
tentang Penanggulangan Bencana yang diusulkan oleh 
Komisi VIII. 
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Terjadinyu bencana alam secara beruntun akhir-akhir 
ini. meng ingutkan k ita untuk melihat kernbali apu yang 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Setiap putusan MK memang harus kita horrnati. kita 
sikapi secara proporsional. karena menyangkut hubungan 
antar-Iembaga negara dalam rangka mekanisme checks and 
balances yang dianut oleh UUD 1945. Oleh karena hal 
tersebut. maka kiranya sudah waktunya bagi Dewan untuk 
melakukan pembahasan mengenai Hubungan Tata Kerja 
Antar-Lembaga Negara yang tertuang di dalam Ketetapan 
MPR No. III/MPR/1978 karena sudah tidak sesuai lagi 
dengan semangat perubahan UUD 1945. Kiranya hubungan 
antar-Iernbaga negara yang menyangkut tata kerja perlu 
diatur di dalam undang-undang. 

undang-undang yang t e l ah dihasilkan. termasuk 
mencermati proses pengujian undang-undang (judicial 
re vi ew) terhadap Undang-Undang Dasar. yang 
dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi <MK). Sejak 
terbentuknya Mahkamah Konstitusi. beberapa permohonan 
judicial review telah mendapatkan putusan oleh MK. baik 
putusan untuk menerima maupun putusan untuk menolak 
permohonan judicial review tersebut. Satu hal yang cukup 
memperoleh perhatian Dewan adaJah adanya putusan MK 
yang relah menetapkan bahwa MK berwenang menguji 
UU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945. 
Padahal di dalam Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa undang-undang 
yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang 
yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. 
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Setelah gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat 
menimpa Aceh dan sekitarnya, yang telah menimbulkan 
korban ratusan ribu jiwa dan memporakporandakan wilayah 
yang bersangkutan, belum sempat ditangani dengan baik, 
tiga bulan kemudian disusul gempa besar yang menimpa 
Pulau Simeulue dan Pulau Nias dan beberapa daerah lain. 
Gempa di Pulau Ni as dan Pulau Simeulue telah 

Secara geografis. Kepulauan Indonesia terrnasuk 
daerah yang. raw an terhadap bencana, karena berada dalam 
wilayah Pacific Ring of Fire (deretan gunung berapi 
Pasifik) yang melengkung dari utara Pulau Sumatera - Jawa 
- Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara dan pertemuan 
lempeng tektonik dunia. Akibatnya, Indonesia rentan 
terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi. Oleh 
karena itu, Pemerintah harus segera merealisasikan 
kerjasama dengan negara-negara lain dalam membangun 
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) sebagai 
upaya preventif dalam meminimalkan korban bencana alam 
dan merancang peta daerah rawan bencana. 

telah kita lakukan kepada alam. Peringatan Hari Bumi yang 
jatuh pada tanggal 22 April 2005 yang Ialu, mengingatkan 
kepada kita semua bahwa kita telah bersikap tidak ramah 
terhadap alam. Lingkungan tidak pernah dilihat sebagai 
bag ian yang integral dalam pernbangunan. Lingkungan 
telah dieksploitasi demi meningkatkan devisa dan 
mendongkrak pendapatan negara, tanpa dibarengi dengan 
penyelarnatan dan rehabilitasi terhadap lingkungan. Untuk 
itu, Dewan berharap kepada kita semua untuk mengubah 
cara berpikir kita terhadap alam. 
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Dalam pada itu, perlu kami sampaikanbahwa DPR RI 
telah menerima Peraturan Presiden RI Nomor 30 
Tahun 2005 tentang Rencana lnduk Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi 
NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, yang 
menjadi dasar bagi Pemerintah untuk melaksanakan 
rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. DPR RI juga 
telah menerima Perpu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan 
Masyarakat Provinsi NAO dan Kepulauan Nias, Provinsi 
Sumatera Utara, untuk mendapatkan persetujuan bersama 
antara Pernerintah dan DPR RI untuk menjadi undang- 
undang. 

Dana yang akan digunakan dalam rehabilitasi dan 
rekonstruksi Aceh dan Nias diperkirakan lebih dari 
Rp. 45 trilyun, yang bersumber dari APBN 2005, multi 
donor trans fund dan dari tsunami trans fund. Untuk 
rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah melalui Kepres 

mengakibatkan ratusan rumah hancur, dan ribuan orang 
meninggal. Dewan dan kita semua sangat prihatin atas 
musibah tersebut dan menyatakan bela sungkawa sedalam- 
dalamnya atas rneninggalnya saudara-saudara kita sebagai 
akibat dari gempa tersebut. Sementara itu, kita perlu 
menundukkan kepala dan menyampaikan duka cita yang 
dalam atas meninggalnya sembilan tentara Australia pada 
saat melaksanakan misi kemanusiaan kepada warga Nias. 
Atas jasa dan pengabdian yang mereka berikan, Dewan 
dan Rakyat Indonesia menyampaikan rasa hormat dan 
terima kasih. 
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Barn saja berakhir Konferensi Tingkat Tinggi Asia- 
Afrika 2005 di Jakarta dari tanggal 22 sampai dengan 
23 April yang baru lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan 
peringatan lima puluh tahun Konferensi Asia-Afrika pada 
tanggal 24 April 2005 di Bandung. Kita semua bangsa 
Indonesia patut merasa bangga menjadi tuan rumah KTT 
Asia-Afrika yang sangat prestisius tersebut. KTT telah 
dihadiri l 08 negara serta 26 organisasi internasional, di 
antaranya 53 Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dan 
dihadiri oleh Sekjen PBB Kofi Annan. KTT ini tidak hanya 
sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menghasilkan 
suatu kesepakatan bersama yang memiliki nilai yang sangat 
berbobot. Sebuah konferensi tingkat tinggi yang lebih akbar 
jika dibandingkan konferensi-konferensi internasional 
sebelumnya. Konferensi ini juga merupakan implementasi 
lebih lanjut dari Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang 
menghasilkan Dasasila Bandung. Konferensi Asia-Afrika 
2005 ini dikatakan memiliki nilai strategis karena 
dilaksanakan di tengah-tengah era globalisasi saat ini. KTT 

/ I ) Sidang Dewan yang terhormat, 

Nomor 63/M tahun 2005 telah menetapkan keanggotaan 
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi .Wilayah dan 
Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, 
Sumatera Utara yang terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan 
Pengawas dan Badan Pelaksana. Selanjutnya, DPR RI akan 
melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap 
proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, agar semuanya 
dapat berjalan penuh kehati-hatian, cermat, rapi dan efektif 
untuk mencegah terjadinya korupsi dalam berbagai bentuk. 
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Makna dari suksesnya peringatan 50 tahun Konferensi 
Asia-Afrika terasa bertambah besar karena dimanfaatkan 
oleh para pemimpin negara khususnya China dan Jepang 
untuk meredakan ketegangan hubungan yang memburuk 
cepat selama dua pekan terakhir. Kedua pemimpin bangsa 
ini sepakat menjaga persahabatan dan kerjasama. 

Dalam KTT Asia-Afrika ini diputuskan akan 
dilaksanakan secara reguler empat tahun sekali. Oleh 
karena itu, negara-negara di kedua benua harus secara 
nyata dapat mengimplementasikan hasil-hasil KTT 
tersebut, sehingga deklarasi kemitraan baru ini benar-benar 
membawa manfaat bagi bangsa-bangsa di kedua benua. 
Lcbih menggembirakan lagi karena di dalam konferensi 
ini dibahas pula pentingnya kerjasama antar-bangsa dalam 
mengantisipasi bencana alam seperti tsunami dan gernpa 
bumi yang tidak mengenal batas politik dan menjadi 
ancaman utama kehidupan manusia, sebagaimana yang 
dialami sebagian wilayah Indonesia. 

' ini menghasilkan "Declaration on the New Asian-African 
Strategic Partnership" (Deklarasi Kemitraan Strategis Baru 
Asia-Afrika). Para pemimpin Asia-Afrika yang hadir pada 
konferensi ini sepakat bahwa deklarasi ini akan menjadi 
jembatan untuk menyatukan kedua benua dalam 
meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua benua Asia- 
Afrika, membebaskan keterbelakangan yang selama ini 
masih saja dialami oleh negara-negara di Asia-Afrika. 
Dengan kernitraan baru tersebut, maka seluruh negara Asia- 
A fri k a dapat memberikan sumbangan besar bagi 
penaklukan secara tuntas masalah kemiskinan yang 
merupakan ancaman terbesar bagi kondisi kemanusiaan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Semakin dekatnya waktu penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah telah meningkatkan suhu politik lokal yang 

Sernentara itu, Dewan menaruh respek atas telah 
ditandatanganinya deklarasi kemitraan strategis antara 
Presiden RI dan Presiden China pada tanggal 25 April 
lalu di Jakarta dalam rangka kunjungan bilateral Pemimpin 
China Hu Jintao. Cakupan kerjasama Indonesia - China 
yang tertuang di dalam deklarasi tersebut tergolong luas 
meliputi bidang investasi , energi, pertanian, maritim, dan 
perikanan. Juga mencakup kerjasama di bidang teknis 
pertahanan dan penegakan hukum terutama dalam 
menghadapi kejahatan trans-nasional dan terorisme, 
kerjasama industri strategis sistem persenjataan, 
pembebasan visa, dan yang sangat penting adalah 
kerjasama meteorologi dan geofisika yang terkait masalah 
gempa se rt a kerjasama palang merah. Atas telah 
ditandatanganinya deklarasi kemitraan strategis tersebut, 
Dewan meminta Pemerintah untuk segera melakukan 
pembenahan dan dengan serius untuk menindaklanjutinya 
dengan berbagai langkah kebijakan agar proses kerjasama 
yang kita nilai menguntungkan bagi kedua bangsa dapat 
terwujud. 

Atas telah ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan 
Strategis Baru Asia -Afrika dan ata_s suksesnya 
penyelenggaraan KTT baik selama penyelenggaraan di 
Jakarta maupun pertemuan yang bersifat historis di 
Bandung, Dewan menyampaikan ucapan selamat kepada 
Pemerintah Republik Indonesia beserta segenap jajaran 
dan aparatnya. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Pernberantasan korupsi merupakan salah satu aksi 
nasional yang harus didukung oleh semua pihak. Instruksi 
Presiden yang dikeluarkan untuk mempercepat 
pemberantasan korupsi ternyata belum berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. Penanganan kasus korupsi 

Dalam perpu nu juga dinyatakan ·bahwa, untuk 
mengantisipasi keadaan genting yang disebabkan oleh 
adanya bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan 
atau gangguan lain, di seluruh atau sebagian wilayah yang 
berakibat Pilkada tidak dapat dilakukan sesuai jadwal, 
perlu adanya pengaturan tentang penundaan Pilkada. 
Dengan adanya Perpu ini, maka wilayah yang terkena 
bencana alam besar seperti di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam dan di Pulau Nias , dapat dimungkinkan 
dilaksanakan penundaan Pilkada. 

memanas hingga terjadi kekerasan di beberapa daerah. 
Kondisi demikian memprihatinkan kita sernua. Dewan 
berharap, semua elemen perlu ber s ik ap untuk 
mengendalikan diri dan santun di dalam berpolitik agar 
tidak mudah dihasut dan diprovokasi yang akhirnya dapat 
mengancam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara 
langsung. Dalam kaitan penyelenggaraan Pilkada, Presiden 
telah mengeluarkan Perpu No. 3 tahun 2005 tentang 
Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Perpu ini dikeluarkan oleh Presiden 
sehubungan dengan adanya putusan MK yang 
membatalkan sejumlah ketentuan di dalam UU No. 32 
tahun 2004. 
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Saat ini, perhatian masyarakat sedang tertuju kepada 
Kornisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya kasus suap 
yang diduga dilakukan oleh salah seorang anggotanya, 
tetapi juga adanya basil audit BPK terhadap Jembaga KPU. 
KPU yang sangat kita hargai karena kinerjanya pada saat 
pelaksanaan pemilu sepanjang tahun 2004 yang baru lalu, 
sekarang ini sedang menjadi sorotan publik. KPU diduga 
telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan 
keuangan negara. Dewan telah merninta BPK untuk 
melakukan audit investigasi terhadap realisasi penggunaan 
dana-dana oleh KPU baik dalam rangka penyelenggaraan 
pemilu legislasi maupun pemilu presiden. Semua ini 

Dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi, Dewan 
memantau terus-menerus proses pemeriksaan yang sedang 
dilakukan oleh Kej aksaan Agung terhadap j ajaran direksi 
Bank Mandiri, karena permasalahan kredit macet yang 
cukup besar di bank tersebut. Kita mendukung proses 
penegakan hukum di dunia perbankan tersebut karena 
penyimpangan yang terjadi dapat berpengaruh kepada 
perekonomian Indonesia. Narnun, kami rneyakini bahwa 
proses penyelidikan diharapkan tidak akan mengganggu 
kinerja bank yang bersangkutan apalagi menyebabkan 
krisis perbankan di tanah air. 

masih dirasakan sangat lamban, tidak terfokus dan tidak 
sistemik. Untuk itu, Dewan mendukung upaya untuk 
melakukan akselerasi tindakan pemberantasan korupsi, 
termasuk mencari terpidana dan tersangka korupsi yang 
melarikan diri ke luar negeri, yang sampai saat ini belum 
ada hasilnya. 
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Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional yang jatuh 
tepat pada tanggal 2 Mei. Bersamaan dengan peringatan 
tersebut, Dewan sangat menaruh perhatian besar karena 
pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 
membangun sumber daya manusia yang kompetitif dalam 
persaingan global. Namun, usaha untuk mencapai 
penyelenggaraan pendidikan di negara kita belum 
menemukan sistem pengajaran dan sistem penyelenggaraan 
pendidikan yang mantap. Polemik Badan Hukum 
Pendidikan beberapa waktu yang lalu, kini disusul lagi 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam pada itu, kita mengingatkan Pemerintah kiranya 
tidak melupakan penanganan kasus-kasus korupsi lama 
semasa Orde Baru dan kasus-kasus pelanggaran HAM 
seperti Kasus Meninggalnya Aktivis HAM Munir, Kasus 
Tanjung Priok, Kasus Trisakti, Kasus Semanggi I dan II, 
Kasus 27 Juli, dan kasus-kasus lainnya. 

Terkait dengan masalah pelanggaran hukum, Dewan 
juga mendukung langkah Pemerintah dalam melakukan 
tindakan tegas terhadap para pelaku dan oknum aparat 
yang terindikasi terlibat kasus-kasus Illegal Logging dan 
Illegal Fishing. 

dilakukan dalam rangka tugas-tugas konstitusional Dewan 
baik tugas anggaran dan pengawasan yang menginginkan 
transparansi dan akuntabilitas terhadap seluruh penggunaan 
APBN. Oleh karena itu, Dewan meminta masalah ini 
d i t an g an i secara serius dan tuntas sampai proses 
pengadilan. Siapapun yang terlibat harus ditindak. 
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Hari-hari ini Bangsa Indonesia akan, mernperingati hari 
bersejarah seperti Hari Pendidikan Nasional, Hari 
Kebangkitan Nasional dan Hari Lahirnya Pancasila. Oleh 
karena itu, kiranya segenap komponen bangsa benar-benar 
memanfaatkan momentum ini untuk membangun kembali • 
rasa cinta tanah air dalam upaya memperbaiki segala 
bentuk penyimpangan yang merusak sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara selama ini. Rasa cinta tanah air 

Amanat UU N omor 20 Tahun 2003 ten tang Si stern 
Pendidikan Nasional, pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan 
babwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama 
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu ", Oleh karena 
itu, penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada 
pengelompokan sosial berlawanan dengan prinsip keadilan 
dan pemerataan. Jika wacana ini diteruskan. maka yang 
akan terjadi bukan saja segregasi sosial (social segregation) 
yang semakin taj am, melainkan juga pembelahan 
masyarakat (social cleavage) yang sangat membahayakan 
integrasi bangsa. 

dengan adanya kontroversi wacana kebijakan penerapan 
sistem dua jalur pendidikan, yaitu formal mandiri dan 
formal standar. Sekilas wacana ini memberikan penawaran 
mengenai jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh orang 
tua peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Tetapi, 
jika direnungkan secara mendalam, ada persoalan yang 
tidak sederhana karena hal ini akan menimbulkan masalah 
krusial yang diskriminatif dan berpotensi mempertajam 
kesenjangan sosial, dan dapat menghalangi proses 
mobiJitas sosiaJ di kalangan masyarakat. 
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Terkait dengan penyelesaian sengketa Blok Ambalat 
antara Indonesia dan Malaysia, Dewan bersama Presiden 
te lah melakukan pertemuan konsultasi pada tanggal 
29 April 2005 yang lalu. Pada dasarnya Dewan berpendapat 
untuk tetap mengedepankan jalur diplomasi dalam 
menyelesaikan sengketa Blok Ambalat, dan mendukung 
upaya-upaya yang dilakukan oleh Pernerintah RI dan 
khususnya TNI untuk mengamankan wilayah kedaulatan 
Republik Indonesia di daerah perbatasan tersebut. Sengketa 
Blok Arnb a lat bukanlah sekedar sengketa untuk 
mendapatkan sumber daya alam, tetapi harus diingat bahwa 
Blok Ambalat memang wilayah Republik Indonesia. 
Kehilangan Blok Ambalat berarti kehilangan sebagian 
wilayah kedaulatan kita. Oleh karenanya, Dewan berharap 
kepada Pemerintah untuk secara gigih terus mengupayakan 
agar Blok Arnbal at tetap menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dar i wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. bahkan perlu dipertimbangkan adanya KTT 
ASEAN untuk mernbahas batas wilayah. 

Atas dasar pengaJaman dalam masalah perbatasan, 
Dewan meminta perhatian Pemerintah agar masalah batas 
wilayah ditangani secara sungguh-sungguh. Hingga saat 
ini masih banyak batas-batas wilayah negara kita dengan 
negara-negara tetangga yang belum terselesaikan, baik 
darat rnaupun laut. Oleh karena itu, Rancangan Undang- 
Undang tentang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia 

Sidang Dewan yang karni horrnati, 

harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh untuk 
mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. 
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Sidang Dewan yang kami hormati, 

Masalah-rnasalah luar negeri, khususnya peranan 
Dewan di dalam forum-forum internasional, makin hari 
makin meningkat. Sidang Inter Parliamentary: Union (IPU) 
yang ke-112 di Manila, Filipina telah dihadiri delegasi 
DPR RI dan bahkan telah memberikan kontribusi aktif di 
dalam pernbahasan berbagai masalah dan resolusi yang 
dihasilkan dalam Sidang Umum IPU ini. Salah satu agenda 
yang dibahas adalah menyangkut peranan parlemen di 
dalam pencegahan, r eh ab i l it a s i , rekonstruksi dan 
perlindungan terhadap kelompok orang yang rentan dari 
bencana. DPR RI juga telah mengirimkan delegasinya 
untuk menghadiri Sidang IPU, ASEAN + 3 Group Meeting 
yang berlangsung pada pertengahan bulan April di Tokyo 
Jepang. Dalam sidang yang dihadiri negara-negara 
anggotanya, telah dibahas isu-isu yang sedang berkernbang 
dalam rangka pencapaian kerjasama yang makin dekat dan 
saling pengertian di antara sesama negara anggotanya. 

langsung dengan negara-negara tetangga. 

sebagaimana diamanatkan Pasal 25 A Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu segera 
diselesaikan, yang akan menj adi payung hukum, yang· 
menyangkut titik-titik dasar pengukuran wilayah pada 
pulau-pulau terluar dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), 
dan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Sebagai langkah awal , kiranya 
Pemerintah segera mendata kembali pulau-pulau terpencil 
di seluruh Indonesia, terutama pulau-pulau yang berbatasan 
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Sidang Dewan yang kami hormati, 

Wafatnya Sri Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 
2 April 2005 telah menyedot perhatian dunia. Sri Paus 
Yohanes Paulus II tidak hanya merupakan pimpinan 
tert in g g i Umat Katolik sedunia, tetapi juga karena 
ketokohannya serta pemikiran-pemikirannya yang sangat 
baik dalam ikut serta mewujudkan dunia yang cinta damai, 
jauh dari kekerasan. Berkaitan dengan wafatnya Sri Paus, 
masyarakat telah menyampaikan duka cita yang mendalam 
termasuk Pemerintah Republik Indonesia: yang diwakili 

Dalam pada itu, dalam waktu dekat, Dewan akan 
mengirimkan delegasinya ke pertemuan Study Committee 
A/PO di Thailand untuk membahas usulan Filipina tentang 
kemungkinan pembentukan parlemen ASEAN. Untuk itu, 
B KSAP pad a tang gal 3 Mei 2005 akan mengadakan 
seminar sehari dengan tema "Posisi Indonesia dalam 
Menghadapi Kemungkinan Pembentukan Parlemen 
Regional". bertempat di Operation Room Gedung 
Nusantara DPR RI. 

Di samping itu, dalarn rangka peningkatan kerja sarna 
antar-parlemen, dalam masa reses yang baru Ialu, dua 
Delegasi DPR RI telah rnelakukan kunjungan muhibah ke 
parlemen-parlernen negara sahabat. Kunjungan muhibah 
ini dilakukan ke Parlemen J epang dan Parlernen Thailand. 
Kegiatan kunjungan muhibah tersebut tentunya sangat 
bermanfaat, tidak saja untuk meningkatkan kerja sama 
antar-parlemen kedua negara, tetapi juga untuk menimba 
penga1aman dari kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh 
masing-rnasing negara. 
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Wassalarnu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Sebelum kami mengakhiri Pidaro Pembukaan Masa 
Persidangan IV ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat 
kepada Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai 
Bulan Bintang (PBB) yang telah menyelenggarakan 
kongres dan muktamar. Pimpinan Dewan berharap kiranya 
hasil-hasil yang telah dicapai dapat memberikan kontribusi 
yang besar bagi pembangunan bangsa ke depan, terutama 
dalam rangka menumbuhsuburkan demokrasi secara utuh 
dan sehat untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat. 

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV 
yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat 
Paripurna pagi hari ini, sernoga Tuhan Yang Maha Esa 
memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita 
sekalian. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 

oleh beberapa Menteri untuk menghadiri pemakamannya. 
Kami semua mengharapkan kiranya Kardinal Joseph 
Ratzinger dari Jerman sebagai Paus yang baru, diharapkan 
dapat melanjutkan langkah-Iangkah Sri Paus Yohanes 
Paulus II di dalam gerakan moral dan kasih sayang dalam 
pergaulan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. 
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Sebelum melanjutkan pidato penutupan ini, perlu kami 
beritahukan kepada Sidang Dewan, berkaitan dengan 
wafatnya 3 anggota Dewan, yaitu Anggota Yang Terhormat 
Prof. Dr. Rusli Rarnli , M.S., dari Fraksi Partai Demokrat; 
K.H. Rahmat Abdullah dari Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera; dan Hj. Ema Wirandrati, SH., dari Fraksi PDIP. 
Inna Lillahi Wa Inna llaihi Roji'un. Atas nama Dewan 
kami menyampaikan Duka Ci ta mendalam seraya 
mendoakan semoga arwah almarhum dan almarhumah 

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib, kami 
akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan, 
yang akan menguraikan pelaksanaan ketiga fungsi Dewan, 
di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, serta 
beberapa permasalahan penting yang sedang dihadapi 
bangsa kita akhir-akhir ini. 

Assalamu'alalkurn Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Yang kami hormati Para Wakil Ketua, 
Yang kami .horrnatl Para Anggota Dewan, 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang IV 
Tahun Sidang 2004-2005, yang telah dimulai sejak 2 Mei 
2005 yang lalu. Besok pagi Dewan akan segera memasuki 
Masa Reses Persidangan IV sampai dengan tanggal 
15 Agustus 2005 yang akan datang. 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV 

TAHUN SIDANG 2004 - 2005 
TANGGAL, 8 JULI 2005 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam masa sidang ini, salah satu agenda penting yang 
berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi adalah 
pembahasan sejumlah Rancangari Undang-Undang oleh 
Dewan. Dua RUU yang telah selesai dibahas adalah RUU 
tentang Perubahan UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN 
Tahun Anggaran 2005 dan RUU tentang Penetapan PERPU 
No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Berlakunya UU 
No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang; Delapan 
RUU dari DPR, telah disampaikan kepada Presiden dengan 
perrnintaan agar Presiden menugaskan Menteri yang 
mewakili dalam pembahasan bersama dengan DPR, empat 
di antaranya adalah R UU tentang Pembentukan Pengadilan 
Tinggi Agama masing-masing di Provinsi Bangka Belitung, 
Maluku Utara, Banten, dan Gorontalo, RUU tentang Guru 
dan Dosen; RUU tentang Ombudsman; RUU tentang 
Perlindungan Saksi dan Karban; R UU ten tang Perubahan 
atas UU No. 7 tahun 1981 tentang Peradilan Agama. 

Selanjutnya, sejumlah RUU dari Pemerintah 
sedang dalam persiapan pembahasan bersama, yaitu RUU 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025; RUU tentang Penetapan PERPU 
Nomor 2 tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi 

mendapat tempat yang sebaik-haiknya di sisi-Nya. Bagi 
keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan lahir 
dan batin. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam menjalankan fungsi anggaran, selain membahas 
RUU Perubahan APBN tahun 2005, Dewan juga melakukan 
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun -2006. 

NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, 
menjadi Undang-Undang; RUU tentang Penetapan PERPU 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang: RUU tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara; RUU tentang Bantuan Timbal Balik 
Dalam Masalah Pi dana; RUU teni ang Pengesahan 
International Covenant on Civil and Political Rights 
(Kovenant Intemasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); 
RUU ten tang Pengesahan Intenational ·Covenant on 
Economic, Social, and Cultural Rights/JCESR (Kovenant 
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya): dan RUU tentang Keolahragaan. 

Kemudian, delapan draft RUU telah disetujui menjadi 
RUU dari DPR, namun masih dalam proses pembahasan 
di alat kelengkapan DPR untuk disempurnakan sebelum 
disampaikan kepada Presiden. Sedangkan sejumlah RUU 
Jainnya sedang dalam proses untuk mendapatkan 
persetujuan DPR menjadi RUU yang datang dari DPR. 

Mengingat banyaknya RUU yang harus diselesaikan, 
Pimpinan mengharapkan agar kekuasaan pembentukan 
undarig-undang yang kini dimiliki oleh DPR, dapat 
d i op t i m a l ka n pelaksanaannya dengan senantiasa 
memperhatikan kualitas muatan materi RUU tersebut. 
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Adapun yang berkaitan dengan perkembangan faktor 
eksternal, khususnya yang berasal dari perubahan harga 
minyak mentah di pasaran dunia, Dewan menyarankan 
Pemerintah . untuk melakukan perubahan harga patokan 
minyak mentah, karena sangat berpengaruh terhadap 
keuangan negara dalam APBN 2005. 

Mengingat kondisi harga minyak mentah yang tidak 
dapat dikendalikan, Dewan bersama Pemerintah dalam 
pembahasan Perubahan APBN 2005 rrienetapkan asumsi 

Kompensasi BBM diarahkan kepada pendidikan gratis 
untuk tingkat SD dan SMP, untuk bidang kesehatan gratis 
berobat di Puskesmas, dan di rumah sakit kelas 3. 
Diharapkan pula, agar penyaluran dana kompensasi 
tersebut benar-benar sampai pada rakyat kecil. Untuk itu, 
perlu ada komitmen semua pihak untuk tidak 
menyalahgunakan alokasi dana kompensasi itu. 

Khusus mengenai pembahasan RUU Perubahan APBN 
kali ini dilaksanakan sebelum Pemerintah menyampaikan 
Laporan Semester I tahun anggaran berjalan. RUU 
Perubahan APBN 2005 ini dilakukan secara parsial 
terutama untuk membahas: (1) Program kompensasi 
pengurangan subsidi BBM, yang diperuntukkan bagi 
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di pedesaan; · 
(2) Bantuan pelaksanaan Pilkada; (3) Alokasi dana bagi 
rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (NAD) pasca tsunami; (4) Menampung 
perubahan nomenklatur departemen atau lembaga 
n.on-departemen yang belum dianggarkan tahun 2005. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam pada itu, fungsi pengawasan Dewan telah 
dilaksanakan secara simultan, bersamaan dengan 
pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Berbagai 
alat kelengkapan Dewan khususnya komisi-komisi Dewan 
telah menyoroti berbagai permasalahan yang sedang 
berkembang akhir-akhir ini baik di bidang politik, bidang 
ekonomi, rnaupun di bidang sosial, serta Iangkah-Iangkah 
dan kebijaksanaan yang tclah ditetapkan Pemerintah dalam 
merespon berbagai isu yang berkembang di masyarakat. 

Khusus mengenai kelangkaan BBM, yang akhir-akhir 
ini merebak di sejumlah daerah, telah membuat kita sangat 

har g a minyak mentah sebesar US$ 45 per barel, 
menetapkan pertumbuhan ekonorni rnakro dari 5,5 % 
menjadi 6%, Inflasi dari 7% menjadi 7 ,5% dan nilai tukar 
rupiah dari Rp. 8.900 menjadi Rp. 9.300 per 1 US$. Karena 
s itu as i inilah Dewan sangat mengharapk an kepada 
Pemerintah agar terus memacu pertumbuhan ekonomi, dan 
tetap menjaga tingkat inflasi. Untuk itu diperlukan 
langkah-langkah tepat terutama dengan tetap menjaga 
pasokan dan lancarnya distribu si kebutuhan pokok, 
menyerap Iikuiditas yang berlebih di pasar uang dan 
menj aga kestabilan nilai tukar mata uang rupiah yang 
akhir-akhir ini terus-menerus mengalami tekanan. Peranan 
Bank Indonesia sangat diharapkan di dalam pengendalian 
Iikuiditas rupiah dengan kebijakan moneter yang ketat, 
pengawasan dan pengaturan transaksi valas, termasuk 
pembelian valas oleh Pertamina. 
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Sementara itu, masalah Illegal Logging te]ah dibahas 
dengan pihak Pemerintah. Dalam kaitan ini pun, Dewan 
meminta Pemerintah agar permasalahannya ditangani 
secara serius dan tuntas termasuk pengungkapan para 
pelakunya. Siapapun harus ditindak dengan tegas, 
transparan tanpa pandang bulu. 

Dalam pada itu, masalah korupsi juga menjadi sorotan 
Dewan lebih-Iebih dengan adanya pengungkapan kasus 
korupsi akhir-akhir ini mengidentifikasikan bahwa tindak 
pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah merambah 
di banyak sektor. Setelah disinyalir adanya kasus korupsi 
di KPU, kasus-kasus lain juga bermunculan antara lain di 
BUMN, di perbankan, bahkan di Departemen Agama dan 
di lembaga peradilan. Oleh karena itu, kita mengharapkan 
kepada aparat yang berwenang agar melakukan koordinasi 
yang sebaik-baiknya khususnya di antara aparat kejaksaan, 

prihatin, karena kelangkaan BBM ini telah bersentuhan 
langsung dengan hajat hidup orang banyak, menimbulkan 
biaya tinggi. Untuk itu , Dewan meminta perhatian 
Pemerintah untuk dapat secepatnya menanggulanginya 
karena akibat dari kelangkaan BBM ini akan berakibat 
sangat luas .. Dalarn pada itu, apabila kelangkaan ini juga 
disebabkan oleh adanya penyelundupan BBM yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 
ataupun terjadi kelalaian pihak-pihak terkait dengan 
masalah pendistribusian, Pemerintah harus bertindak tegas. 
Kepada komisi terkait, Dewan meminta untuk melakukan 
pengawasan yang ketat terhadap masalah ini agar rakyat 
tidak semakin menderita. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam masa sidang ini , Dewan telah melakukan 
pembahasan melalui fit and proper test terhadap 
pencalonan pejabat-pejabat publik, antara lain pemberian 
persetujuan · terhadap pencalonan Kepala Kepolisian RI 
yang baru Jenderal Pol. Drs. Sutanto menggantikan 
Jenderal Pol. Drs. Da'i Bachtiar; penetapan tujuh nama 
anggota Komisi Yudisial dari 14 nama yang diajukan oleh 
Presiden: Iima anggota Dewan Pengawas RRL dari 15 
Calon yang diajukan Pemerintah; Deputi Gubernur Bank 
Indonesia, dan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. 
Sementara itu , Kornisi Dewan juga telah memberikan 
pertimbangan untuk dapat menyetujui nama-nama beberapa · 
Duta Besar LBBP dari ne gara-neg ar a sahabat untuk 
Republik Indonesia, dan melakukan fit and proper test 
terhadap calon-calon Dut a Besar LBBP RI untuk 
ditempatkan di beberapa negara. 

pemerintahan yang bersih. 

Korni s i Pemberantasan · Korupsi (KPK) dan Tim 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) 
agar penanganannya tidak saling tumpang tindih dan 
memperoleh basil yang maksimal, termasuk penentuan 
target waktu bagi pengejaran para pelaku tindak pidana 
korupsi dan pengembalian aset negara secara optimal. 
Lernbaga-Iembaga tersebut berkewajiban menjalankan 
tugasnya tanpa diskriminatif serta menyentuh seluruh 
i ns ti tu si penyelenggara negara guna mewujudkan 
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Namun dernikian. Pilkada di beberapa daerah justru 
berpotensi menimbulkan kerawanan, terutama di daerah 
yang dari sisi keamanan masih bergejolak dan adanya 
fanatisme terhadap tokoh-tokoh tertentu. Apalagi ada 
indikasi pemilih yang masih sangat dipengaruhi faktor 
patronase, etnisitas, mobilisasi parpol, dan penyelenggara- 
annya yang tidak cermat. 

Dewan berharap agar semua pihak yang terlibat hams 
membangun kesepakatan atau konsensus lokal dalam 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Untuk pertama kal iny a, ban g s a Indonesia 
melaksanakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
secara langsung. Pilkada langsung ini bertujuan menopang 
proses pendalaman berdemokrasi dengan menempatkan 
rakyat sebagai penentu kandidat mana ya11g layak dipilih 
sebagai pemimpin pemerintahan di daerahnya. 

Pilkada telah mampu dilaksanakan pada beberapa 
daerah di tanah air diawali oleh pelaksanaan Pilkada di 
Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Dewan 
menyarnbut baik de n g an penuh ras a s yukur atas 
pelaksanaan Pilkada yang telah berjalan dengan aman, 
damai dan demokratis di beberapa daerah, sekalipun dalam 
prosesnya perlu mendapat perhatian serius agar dapat 
meningkatkan kualitas Pilkada. Hal ini membuktikan 
bahwa proses dernokrasi telah berjalan dengan baik, dan 
mengindikasikan bahwa rakyat menaruh harapan besar 
terhadap terpilihnya kepala daerah yang memiliki 
le g it irna si yang kuat dan mampu me mperb aiki 
kesejahteraan masyarakat. 
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Usulan Pemerintab untuk menghidupkan kembali 
Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda), perlu 
didalami lebih lanjut karena lahirnya badan baru ini jelas 
menimbulkan pro dan kontra di masyarakat , dengan 
berbagai alasan. Bagi yang setuju, 1embaga baru ini dapat 

Saudara-saudara sekalian, 

Dalam pada itu, terjadinya "golput" di beberapa daerah 
cukup memprihatinkan, hal ini mungkin disebabkan 
minimnya sosialisasi inforrnasi, selain adanya sikap apatis 
masyarakat pada pelaksanaan Pilkada ini. 

Dalam hubungan ini, kita semua sangat mengharapkan 
bahwa perhatian masyarakat termasuk media massa tidak 
hanya terfokus kepada proses Pilkada saja, karena rnasih 
banyak permasalahan besar yang sedang dihadapi baik oleh 
masyarakat maupun oleh negara yang perlu mendapat 
perhatian dan penyelesaiannya. 

, 

rangka mengantisipasi munculnya konflik dan gejolak. 
Aparat Pemerintah Daerah harus bersifat netral, membatasi 
diri, sebagai fasilitator saja, sehingga campur tangan 
berlebihan yang bisa menjadi distorsi sebagai sumber 
kecurigaan bisa dihindari. Kepada elit politik baik di 
tingkat nasional maupun di tingkat lokal untuk 
berpartisipasi aktif menciptakan iklim yang sejuk dan 
demokratis. Harus kita sadari, bahwa demokrasi itu 
memerlukan lahirnya sebuah tradisi. Dan tradisi itu 
haruslah tradisi yang baik, tradisi yang dapat memberikan 
pendidikan politik kepada seluruh warga, sehingga dapat 
menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Ditetapkannya Peraturan Presiden No rnor 36 
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah 
memunculkan banyak kontroversi. Terkait dengan hal 
terse but , Pirnp inan DPR telah menugaskan kepada 
Komisi II untuk melakukan analisis terhadap Perpres 
tersebut. Dalam analisisnya antara lain, perlunya dilakukan 
revisi atas beberapa pasal dari Perpres No. 36 tahun 2005. 
Selanjutnya perlu dipertimbangkan efektivitas keberadaan 
panitia pengadaan tanah serta penambahan substansi yang 
mengatur jarninan tidak adanya spekulasi harga tanah dan 

Sejalan dengan ini, Dewan mendesak kepada 
Pemerintah segera menyerahkan Rancangan Undang- 
Undang yang mengatur posisi dan kewenangan lembaga 
intelijen. Intelijen harus sesuai dengan paradigma reformasi 
dan demokratisasi serta perlunya restrukturisasi dan 
refungsionalisasi lembaga ini. 

Pendapat pro dan kontra di masyarakat, memang harus 
diperhatikan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan oleh 
Pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan Bakorinda perlu 
dilakukan secara ekstra hati-hati sehingga t id ak 
mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan. 

memberikan rasa aman, dapat mengantisipasi aksi 
terorisrne yang cukup mengkhawatirkan. Bagi yang tidak 
setuju, dikhawatirkan akan memukul balik proses 
demokrasi yang tel ah berlangsung. Dan dikhawatirkan 
berpotensi menimbulkan konflik horisontal di masyarakat. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Pada kesempatan ini perJu juga kami sampaikan, 
bahwa Dewan sangat prihatin dengan munculnya kembali 
kasus gizi buruk yang dialami bayi dan balita, polio, 
lumpuh layu dan berbagai penyakit menular yang terjadi 
hampir bersamaan di beberapa wilayah. Ketua DPR RI 
dengan Menteri Kesehatan baru-baru ini telah melakukan 
kunjungan langsung ke beberapa wilayah kerja puskesmas 
di Kabupaten Tangerang untuk melihat dari dekat korban 
muntaber. Wabah yang melanda wilayah tersebut telah 

perlu keberadaan Tim Independen Tanah. Dewan juga 
berharap agar Pemerintah melakukan koordinasi secara 
intensif dengan DPR RI guna percepatan pembahasan RUU 
tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, RUU tentang Hak 
Milik Atas Tanah. dan RUU tentang Pengambilalihan 
Laban untuk Kepentingan Umum. 

Sementara itu, kasus peledakan born masih saja terjadi. 
Yang terakhir adalah kasus peledakan born di Tentena, 
Poso, pada akhir Mei 2005 lalu yang telah menelan korban 
23 orang meninggal dunia dan 58 orang mengalami luka- 
luka. Menghadapi situasi Poso yang belum juga dapat 
dikatakan aman, Dewan meminta agar Pemerintah dapat 
menanganinya dengan sebaik-baiknya dan mengambil 
tindakan tegas dan transparan terhadap para pelaku aksi 
teror. Dalam kaitan ini, Dewan mengharapkan agar 
Pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah 
dihasilkan Pansus Masalah Poso sebagaimana yang telah 
disampaikan dalam rapat paripurna baru-baru ini. 
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Sementara itu, masalah kecelakaan Kereta Api yang 
menimbulkan korban jiwa masih saja terjadi dengan kasus- 
kasus yang berbeda. Satu hal yang bisa - kita tarik dari 
berbagai kasus kecelakaan kereta api tersebut adalah 
perlunya segera dilakukan pernbenahan ke dalam, agar 
PT KAI khususnya yang berkaitan dengan manajemen 
perusahaan benar-benar memiliki kinerja yang baik dan 
menjadi sarana transportasi publik yang handal, tidak 
sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Dengan 
demikian, rakyat umum pengguna jasa kereta api dapat 
menggunakan transportasi umum yang relatif murah ini 
dengan aman dan nyaman. 

merenggut 19 orang nyawa dan puluhan korban dirujuk 
ke RSU Tangerang karena keadaannya yang tidak dapat 
ditangani Puskesmas setempat, bahkan lebih dari 600 
orang menjalani rawat inap dan rawat jalan. Kasus-kasus 
berbagai penyakit tersebut dan khususnya terjadinya 
busung lapar dan gizi buruk yang menimpa beberapa 
daerah yang antara lain di Provinsi NTB dan NTT 
mernbuat kita terkejut dan prihatin. Kondisi ini dapat 
kita kategorikan sebagai masalah nasional yang 
perlu penanganan serius guna mencegah terjadinya lost 
generation. Perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan 
pola asuh kesehatan bagi masyarakat miskin. 
rnenghidupkan kembali Posyandu dan pernberian makanan 
tambahan bagi anak-anak balita, mengarahkan daerah agar 
lebih menekankan APBD pada sektor ekonomi yang 
berorientasi pada rakyat miskin, mengupayakan distribusi 
beras miskin (raskin) secara baik dan transparan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Sernentara itu, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) rnasih 
saja mengganggu keamanan wilayah dan keselamatan 
penduduk NAD. Pembunuhan terhadap rakyat yang tidak 
berdosa serta kepada aparat keamanan kita jelas-jelas 

Dalam pada itu, pembangunan wilayah masyarakat 
perbatasan harus mendapatkan perhatian Pemerintah, 
mengingat adanya kekhawatiran terhadap intervensi dari 
negara lain terhadap perbatasan wilayah dari negara kita 
yang berdaulat. 

Di sisi lain Dewan meminta Pemerintah untuk 
memperhatikan nasib nelayan-nelayan tradisional kita yang 
seringkali dianggap melakukan pelanggaran terhadap 
wilayah maritim Australia. Hendaknya Perner intah 
memberikan perlindungan dan bantuan hukum sekaligus 
keselamatan mereka. 

Dalam kaitan dengan masalah internasional Dewan 
mengecam dengan keras aksi teror yang ditujukan kepada 
KBRI di Canberra, Australia, meskipun Pemerintah 
Australia telah mengajukan permohonan maaf atas 
terjadinya insiden tersebut. Dewan meminta Pemerintah 
agar rnendesak Pemerintah Australia untuk mengusut tuntas 
masalah tersebut dan menghukum para teroris tadi, serta 
meningkatkan pengamanan untuk memastikan 
perlindungan terhadap keselamatan KBRI dan warga 
negara Indonesia di Australia. 

I Sidang Dewan yang terhormat, 
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Semua pihak utamanya penentu kebijakan , perlu 
melakukan langk ah-Iangkah yang arif dan bijaksana, 
m e ng a s ah kepekaan dalam bertindak dan d al arn 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sebelum kami mengakhiri Pidato Penutupan ini, perlu 
kami mohonkan perhatian berkaitan dengan situasi 
permasalahan yang muncul si1ih berganti di tanah air akhir- 
akhir ini. Kita menyadari bahwa upaya keras Pernerintah 
dan segenap komponen bangsa untuk melakukan 
pemulihan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, belum 
juga dapat diatasi dengan . baik. Oleh karena itu, sudah 
pada tempatnyalah apabila Dewan menghimbau dan 
rnengharapkan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa 
rnelalui penciptaan suasana kondusif bagi keberlangsungan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara dengan 
diliputi suasana aman dan tentram. 

merupakan gerakan separatis yang harus diturnpas. Dalam 
pada itu, pembicaraan informal Pemerintah RI dengan 
tokoh-tokoh GAM di Helsinki, Finlandia, yang telah 
berjalan beberapa kali dan masih akan berlanjut, mendapat 
perhatian serius dar i kalangan Dewan. Dewan 
menyarankan kiranya Pemerintah perlu memperhatikan 
surat Pimpinan Dewan baru-baru ini mengenai perlunya 
mempertimbangkan kembali batas waktu penyelesaian 
pertemuan tersebut. 
Dewan meminta penyelesaian masalah Aceh semuanya 
hams dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan Otonomi Khusus. 
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Kepada pihak-pihak yang telah mendapatkan amanah 
dari rakyat untuk memimpin negara ini dan kepada kita 
semua para Anggota Dewan yang telah dipercaya untuk 
menjadi wakil-wakil rakyat, perlu melakukan tugas dengan 
sebaik-baiknya se suai dengan fungsi dan tanggung 
jawabnya, berdedikasi dan senantiasa mendengar aspirasi 
masyarakat. Dengan tata kehidupan berbangsa, bernegara, 
dan bermasyarakat yang tertib dan harmonis, lnsya Allah 
bangsa Indonesia akan mampu bangkit bersarna-sama 
menuju kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. 

Masyarakat perlu menjaga dan menahan diri dalam 
menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. 
Kepercayaan terhadap sistem, aturan, dan alat kelengkapan 
negara perlu ditingkatkan agar tercipta suatu tata kehidupan 
yang tertib dan harrnonis. 

memutuskan suatu permasalahan yang menyangkut 
kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak keluar dari 
bingkai moralitas, khususnya terhadap hal-h~l yang sensitif 
bagi kehidupan masyarakat. 

Aparat penegak hukum perlu bekerja keras sesuai 
dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Media 
massa, tanpa harus menanggalkan baju kebebasan pers, 
diharapkan bertindak bijaksana dan menghindari 
penciptaan opini pub lik yang dapat menimbulkan 
kebencian terhadap individu maupun kelompok. 
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Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Wabillahittaufiq Walhidayah, 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah 
dilakukan Dewan dalam Masa Sidang IV ini serta 
permasalahan yang menjadi perhatian Dewan. Selanjutnya, 
Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas kepada 
para Anggota Dewan yang akan melakukan kunjungan 
kerja. Sernoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 
memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. 
Amin ya Robbal 'Alamin. Sekian dan terima kasih. 
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Yang kami hormati: 
Saudara Presiden, 
Saudara Wakil Presiden.. 
Pimpinan dan Para Anggota Lembaga Negara, 
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, 
Yang Muha Para Duta Besar/Kepala Perwakilan 
Negara Sahabat, 
Para undangan dan hadirin yang kami muliakan. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Mengawali Sidang Paripurna DPR RI dalam rangka 
Pembukaan Tahun Sidang 2005-2006, perkenankanlah saya 
rnengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur 
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 
rahmat dan karuniaNya yang telah melimpahkan kepada 
kita kesehatan yang baik, sehingga hari ini kita dapat 
bersama-sama berada di ruangan ini untuk mengikuti 
Sidang Paripurna Dewan. Sebagaimana kita ketahui 
bersama dan sesuai dengan konvensi kenegaraan maupun 
peraturan perundang-undangan serta Tata Tertib DPR RI, 
agenda Sidang Paripurna Dewan hari ini adalah Pidato 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Assalamu 'alaikum Warahrnatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera bagi kita sekalian, 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I 

TAHUN SIDANG 2005-2006 
TANGGAL, 16 AGUSTUS 2005 
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Setiap kali memperingati hari kernerdekaan. rasa haru 
yang mendalam senantiasa meliputi kalbu dan sanubari 
kita. Begitu pula ketika kita rnengenang detik-detik 

Besok pagi seluruh rakyat Indonesia akan 
memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik 
Indonesia yang ke-60. Hari yang paling bersejarah bagi 
bangsa Indonesia, setelah lebih dari 350 tahun terbelenggu 
o.leh penjajahan. Melalui Proklamasi Kemerdekaan 
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa 
Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dari catatan Sekretariat Jenderal, Anggota Dewan telah 
menandatangani daftar hadir dari semua unsur fraksi yang 
ada di lembaga ini. Oleh karena itu dengan mengucap 
Bismill ahirahmannirrahim izinkanlah kami membuka 
Rapat Paripurna I DPR RI dalam Masa Persidangan I. dan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat ( l) Tata Tertib 
DPR RI. maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka 
untuk umum. 

dalam rangka Pembukaan Tahun Sidang 2005-2006, dan 
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangkaian Hari 
Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-60 serta 
sekaligus penyampaian Keterangan Presiden sebagai 
Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 
Anggaran 2006. 
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Dari segi pembangunan demokrasi· kita telah mampu 
melangkah ke depan secara signifikan melalui serangkaian 
Pemilihan Umum yang berlangsung secara demokratis 
khususnya sepanjang tahun 2004. Suatu kebanggaan luar 
biasa perlu kita sampaikan karena pemilu legislatif dan 
pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden telah 

Kita wajib mensyukurinya, dan kita patut 
menundukkan kepala, memberikan penghargaan yang 
tinggi kepada para pahlawan, para pejuang bangsa dan 
para pendiri Republik atas jasa-jasa dan pengorbanannya, 
seraya berjanji pada diri kita masing-masing untuk 
melanjutkan perjuangan mereka dalam mengisi cita-cita 
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 

Pada rangkaian Hari Proklamasi yang ke-60 tahun ini, · 
kita perlu melakukan perenungan ulang apakah cita-cita 
proklamasi tersebut sudah · terwujud. Enam puluh tahun 
bukanlah waktu yang singkat. Pimpinan Pemerintahan silih 
berganti, lembaga-lembaga negara di tanah air mengalami 
berbagai perubahan, khususnya dengan lahirnya gerakan 
reformasi pada tahun 1998 yang diikuti dengan proses 
Amandemen UUD 1945 dalam menata kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh 
Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, enam puluh 
tahun yang lalu. Melalui perjuangan yang panjang, 
penderitaan, serta pengorbanan yang sangat besar baik 
harta maupun nyawa, akhirnya atas Rahmat Allah Yang 
Maha Kuasa, bangsa Indonesia dapat meraih 
kemerdekaannya. 
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Melalui peringatan kemerdekaan kali ini, kita 
mengajak semua komponen bangsa untuk turut serta 
membangun tata kehidupan kenegaraan yang lebih 
demokratis, dengan memberikan kesempatan yang seluas- 
luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam 

Sementara itu, pembangunan ekonomi yang sangat 
didambakan rakyat untuk mensejahterakan dan 
memberikan keadilan bagi masyarakat masih jauh dari 
harapan. Kiranya dengan peringatan enam puluh tahun 
Kemerdekaan RI ini dapat dijadikan momentum bagi 
langkah-langkah peningkatan kesejahteraan raky at , 
pengentasan kemiskinan, pemberian rasa aman, penciptaan 
rasa keadilan dalam penegakan hukum dan HAM. 

Untuk pembangunan demokrasi ini kita perlu 
memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia 
maupun kepada para penyelenggara negara. Kita akui, 
gerakan reformasi selain memunculkan hal-hal yang sangat 
positif seperti perkembangan demokrasi, kebebasan dan 
keterbukaan, tetapi juga melahirkan berbagai ekses negatif 
yang tidak kita kehendaki, seperti munculnya berbagai 
kekerasan di sementara daerah yang kadang-kadang 
memunculkan tindakan anarki. 

berjalan dengan tertib dan lancar, yang menghasilkan para 
wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah .. dan Presiden 
serta Wakil Presiden terpilih. Dinamika demokrasi berjalan 
semakin meluas ketika pertengahan tahun 2005 telah 
dirnulai Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh 
rakyat, baik pemilihan untuk gubernur maupun bupati dan 
walikota. 
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Perlu kami beritahukan juga bahwa Pimpinan Dewan 
telah menerirna surat dari Presiden yaitu tentang 
penyampaian R UU ten tang Perubahan Kedua atas UU 
No. 36 tahun 2004 ten tang APBN Tahun Anggaran 2005, 
dan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2006, serta surat 
Presiden Nomor B-11/Pres/8/2005 tanggal 15 Agustus 2005 
tentang Pertimbangan Pemberian Amnesti dan Abolisi 
kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan GAM. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sebelum kami melanjutkan Pidato Pembukaan Masa 
Persidangan I Tahun Sidang 2005-2006 ini, izinkanlah saya 
menginformasikan bahwa di tengah-tengah kita telah hadir 
satu delegasi parlemen Vietnam, anggota Komisi 
Pertahanan dan Keamanan (Committee for Defence and 
Security) yang terdiri dari delapan anggota parlemen dan 
tiga staf yang menjadi tamu DPR RI dalam rangka Working 
Visit dan meningkatkan kerjasama antar-parlemen. (Kepada 
para delegasi dimohon untuk berdiri). Sementara itu hadir 
pula di tengah-tengah kita para Professional Staff dari 
Sekretariat Nasional Assembly Afganistan yang melakukan 
study visit ke Sekretariat Jenderal DPR RI untuk beberapa 
hari. (Kepada para delegasi dimohon untuk berdiri). 

memperkokoh komitmen kebangsaan, mempertahankan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak 
membiarkan berkembangnya berbagai gerakan yang ingin 
memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
serta setia kepada norma-norma kebangsaan yang telah 
disepakati dan ditetapkan bersama, sebagai landasan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Di samping itu, Pimpinan Dewan juga telah menerima 
surat dari Komisi VIII DPR RI tentang penyampaian usul 
RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi, dan RUU 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Selanjutnya, surat-surat masuk dari Presiden dan Komisi 
tersebut akan dibahas sesuai mekanisme Dewan. 

Dewan juga telah menerima surat dari Presiden tentang 
Pengesahan Amandemen Montreal atas Protokol Montreal 
tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozone, dan 
surat tentang Pengesahan Amandemen atas Konvensi Basel 
tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah 
Berbahaya dan Pembuangannya. Kedua pengesahan 
tersebut dilakukan dengan Peraturan Presiden RI. 

Juga telah diterima surat Presiden tentang permohonan 
persetujuan Dewan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa 
Berkuasa Penuh dari negara Malaysia, Republik Djibouti, 
Selandia Baru, Denmark, Azerbaijan. dan negara Sierra 
Leone; dan surat tentang Penyampaian Rancangan Undang- 
Undang tentang Sistem Resi Gudang untuk segera dibahas 
bersama Dewan. Dewan juga telah menerima surat-surat 
penunjukan Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM, 
dan Menteri Agama untuk mewakili Pemerintah dalam 
membahas empat RUU tentang Pembentukan Pengadilan 
Tinggi Agama, dan penunjukan Menteri Hukum dan HAM, 
dan Menteri Pendidikan Nasional untuk mewakili 
Pemerintah dalam membahas RUU tentang Guru dan 
Dosen. 
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Dalam Pernbicaraan Pendahuluan RAPBN 2006, 
Dewan telah membahas berbagai ha l, termasuk 
pembahasan asumsi-asumsi dasar dan pokok-pokok 
kebijakan fiskal. Beberapa hal penting yang merupakan 
kesepakatan sementara antara DPR dengan Pernerintah, 
antara lain rnengenai asumsi dasar makro ekonomi, seperti 
perturnbuhan ekonomi (PDB) sebesar 6,0%-6,5%; asumsi 
kurs rupiah sebesar Rp.9.000-Rp.9.400 per US$ 1; tingkat 
inflasi sebesar 6,5%-8,0%; asumsi harga minyak mentah 
berkisar antara USS 40-US$ 45 per barrel; serta patokan 
produksi minyak mentah sebesar 1,075 juta barrel sampai 
l, 125 juta barrel per hari. Dewan juga menyepakati tingkat 
suku bunga Sertifikat Bank Indonesia sebesar 7 ,0% - 8.5% 
untuk tenggat I bulan. Asumsi-asurnsi sementara di atas 
merupakan dasar bagi Pemerintah dalam menyusun 
RAPBN Tahun Anggaran 2006 yang akan segera dibahas 
oleh Dewan dan Pemerintah. Di sarnpi ng berbagai 
asumsi tersebut, Dewan meminta Pemerintah untuk juga 
mempertimbangkan perkembangan dan kondisi 

, 
Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam Masa Persidangan I i n i , Dewan akan 
melanjutkan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2006 
yang telah diawali dengan Pembicaraan Pendahuluan pada 
Masa Persidangan IV yang lalu. Adapun RUU APBN ini 
harus diselesaikan oleh Dewan dan Pemerintah 2 bulan 
sebelum pelaksanaan APBN. Untuk itulah, dalam masa 
reses beberapa kornisi Dewan melakukan rapat-rapat siang 
dan malam dalam rangka mernpersiapkan pembahasan 
RUU APBN 2006. 
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Terkait dengan upaya Pernerintah menekan defisit 
anggaran mendekati 0%, Dewan rnenyikapinya dengan 
mengajak Pemerintah melakukan efisiensi anggaran di 
berbagai pos. Walaupun defisit APBN untuk tahun 
anggaran 2006 direncanakan sebesar' 0,7% dari PDB, 
namun Pemerintah harus benar-benar memiliki rencana 
tindak (action plan) serta kebijakan yang pasti agar defisit 
tersebut dapat dicapai sampai pelaksanaan anggaran 
berakhir. Seperti diketahui, defisit anggaran sebesar 0,8% 
dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2005, merupakan 
tantangan yang harus dicapai. 

Di tengah kondisi sulit saat ini , kita menyadari 
sangatlah berat bagi Pemerintah untuk mempertahankan 
target defisit. Tetapi, Dewan ingin meyakinkan Pemerintah 
bahwa sekali kita tidak melaksanakan tertib dan disiplin 
anggaran serta tata kelola pemerintahan yang baik, maka 
kita tidak akan pernah mampu rnempercepat pembangunan 
di berbagai bidang dalam r a n g k a menciptakan 
kesejahteraan rakyat. 

Dewan ju g a meminta Pemerintah untuk fokus 
mengatur langkah-Iangkah strategis dalam meningkatkan 
penerimaan pajak, mengurangi pinjaman luar negeri dan 
kalau perlu mengurangi berbagai subsidi secara bertahap 
agar beban anggaran negara semakin kecil di masa 
mendatang. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

perekonomian selama Semester pertama yang lalu, untuk 
dijadikan masukan dalam penyusunan anggaran. 
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Sementara itu, rencana Pemerintah untuk menaikkan 
gaji pejabat negara bersamaan dengan kenaikan gaji 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu dipertimbangkan 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Kami mengingatkan kembali kepada Pemerintah 
bahwa masalah BBM ini merupakan masalah yang strategis 
yang perlu ditangani secara serius baik jangka pendek 
maupun jangka panjang, sebab dampaknya sangat luas bagi 
masyarakat. Oleh karena itu, mengenai harga BBM dalam 
rangka APBN hendaknya dibicarakan bersama dengan 
Dewan. 

Masih dalam pembahasan RUU APBN 2006, ada 
berbagai hal yang mendapat perhatian Dewan, di antaranya 
adalah masalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan 
melambungnya harga minyak mentah di pasar dunia yang 
sempat mencapai US$ 62,10 per barrel pada awal Juli 
lalu , tentunya kita sangat menyadari bahwa ini sangat 
menyulitkan dalam penyusunan RAPBN 2006. Dalam 
APBN Perubahan 2005 saja misalnya subsidi BBM 
melonjak drastis menjadi RP. 76,514 triliun atau 2,9% 
dari PDB. Apabila harga min yak mentah naik terns hingga 
Desember 2005, maka sudah pasti beban anggaran 
bertambah besar lagi. Belum lagi masalah mismanagement 
yang terjadi di dalam pengelolaannya, antara lain masalah 
pendistribusian yang berakibat terjadinya kelangkaan BBM 
di beberapa daerah yang menimbulkan keresahan 
masyarakat. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
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Baru saja anak didik kita memasuki tahun ajaran baru. 
Untuk kesekian kalinya kita menyaksikan banyaknya anak 
didik yang tidak mampu melanjutkan pendidikan atau 
memasuki dunia pendidikan karena terbentur faktor 
kemiskinan dan kemeJaratan. Pada kenyataannya, 
kemiskinan merupakan ancaman besar di abad ini. 

Kita harus mempunyai pemahaman bahwa kemiskinan 
bukanlah sebuah pilihan bagi penduduk. Bahkan dalam 
konteks keadilan, orang-orang miskin sering menjadi 
korban akibat kegagalan dal arn penyelenggaraan 
pemerintahan dan negara. Dewan mendesak Pemerintah 

Sidang Dewan yang terhormat, 

kernbali, khususnya kenaikan gaji bagi para pejabat negara. 
Pimpinan Dewan berpendapat bahwa saat ini tidak tepat 
apabila Pemerintah akan menaikkan gaji para pejabat 
negara, betapapun kecil prosentase yang direncanakan 
mengingat situasi keuangan yang belum memungkinkan 
ditambah lagi dengan situasi krisis yang belum juga dapat 
ditangani dengan baik. Oleh karena itu, masukan dari 
masyarakat akan menjadi pertimbangan Dewan. Justru 
pada saat ini, yang perlu diutamakan adalah kenaikan gaji 
PNS golongan I dan II, anggota TNI/Polri tingkat Bintara 
dan Tamtama, karena merekalah yang perlu ditingkatkan 
kesejahteraannya. Bahkan kalau memang situasi keuangan 
memungkinkan, kenaikan tunjangan fungsional para guru, 
perawat, dan peneliti perlu pula dipertimbangkan. Namun 
dernikian, kemungkinan kenaikan tunjangan fungsional 
tersebut harus diikuti dengan peningkatan produktivitas 
kerja. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Kemarin pagi, telah ditandatangani N ota Kesepahaman 
antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM) di Helsinki, Finlandia. Di tengah momentum 
Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-60, 
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 
antara kedua pihak tersebut patut kita sambut dengan rasa 
syukur. Kita senantiasa menghargai upaya-upaya yang terus 
menerus dilakukan oleh pihak manapun untuk mengakhiri 
konflik bersenjata yang berkepanjangan, yang telah 
berlangsung lebih dari 30 tahun. Perjalanan kesepakatan 
ke arah perdamaian tersebut merupakan perjalanan waktu 
yang cukup panjang dan melelahkan, diwarnai dengan 
berbagai aksi kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya 
korban manusia yang sangat besar, utamanya penduduk 
sipil, serta kerugian harta benda yang tidak terhingga. 

untuk lebih serius dalam menanggulangi kemiskinan 
dengan mencari berbagai solusi yang strategis dan jangka 
panjang utamanya langkah-langkah di dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 
1945. Oleh karena itu maka kebijakan pendidikan gratis, 
utamanya bagi tingkat Sekolah Dasar tidak hanya sekedar 
wacana tetapi perlu direalisasikan. Dana Program 
Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM sebesar 
Rp.11 triliun lebih tahun anggaran 2005 yang di antaranya 
Rp. 6,271 triliun untuk bidang pendidikan, kiranya segera 
dapat didistribusikan sesuai dengan kesepakatan Dewan. 
Demikian pula dengan dana-dana bidang lainnya yang 
sudah dianggarkan dan disetujui Dewan perlu segera 
direalisasikan dalam rangka penyerapan dana APBN. 
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Dewan sangat mengharapkan .a g ar momentum 
penanda-tanganan yang telah dilakukan pada tanggal 15 
Agustus 2005 tersebut akan menjadi hari bersejarah bagi 

Sejalan dengan prinsip tidak dikehendakinya 
internasionalisasi masalah Aceh, kepada Pemerintah 
diminta untuk mewaspadai kemungkinan adanya agenda 
tersembunyi/tertentu dari pihak-pihak lain pasca 
penandatanganan MoU. 

Satu hal yang perlu kita sampaikan di sini bahwa 
pertemuan informal yang telah dilakukan selama ini di 
Helsinki adalah pertemuan antara Pemerintah RI dengan 
GAM, sebagai domain masalah domestik Indonesia. 
Melalui pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR, 
Pimpinan Fraksi-fraksi, dan Pimpinan Komisi I dan II 
dengan Pemerintah sebelum dilakukannya penanda- 
tanganan MoU tersebut, telah dirangkum kesepahaman 
mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam penyelesaian 
masalah konflik di Nanggroe Aceh Darussalam dengan 
prinsip-prinsip pokok: Bahwa penyelesaian konflik Aceh 
dilakukan secara damai, kornprehensif, menyeluruh dan 
bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republ ik 
Indonesia dan Konstitusi RI; bahwa penyelesaian damai 
ini akan mempermudah dan mernpe rcep a t serta 
rnemperlancar pembangunan kembali Aceh pasca bencana 
alam tsunami; DPR akan berperan lebih lanjut di dalam 
implementasi nota kesepahaman dimaksud melalui 
pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPR baik di bidang 
Ie g i s l as i , di bidang anggaran, maupun di bidang 
pengawasan. 
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Pada kesempatan ini, kiranya perlu disampaikan 
harapan agar Pemerintah lebih serius dalam menangani 
masalah otonomi di Provinsi Papua melalui kejelasan sikap 
yang harus dibangun berkenaan denga~ pelaksanaan 
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua. Dalam kaitan dengan masalah Papua ini, 
kita mengajak seluruh anak bangsa, Pemerintah dan 
DPR secara bersama-sama dapat menangkal berbagai 
upaya untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Sidang Dewan yang terhormat, R - 

Merebaknya isu Papua dalam pembahasan legislasi di 
Kongres Amerika Serikat baru-baru in i, yang telah 
melahirkan RUU HR 2601, tentu saja menjadi keprihatinan 
kita semua. Menghadapi kasus i n i , kita perlu 
menanggapinya secara proporsional. Kita memegang 
komitmen yang pernah disampaikan oleh Pernerintah AS 
terhadap keutuhan dan integritas kedaulatan Republik 
Indonesia. 

Dalam kaitan dengan masalah Aceh, kita merasakan 
adanya kelambanan di dalam penanganan rekonstruksi dan 
rehabilitasi Aceh pasca bencana alam tsunami. Oleh 
karenanya, Dewan mengharapkan agar penanganannya 
dapat dipacu dan perlu adanya transparansi. 

bangsa Indonesia karena rakyat Aceh akan mernasuki awal 
babak barn di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
secara lebih baik dan lebih sej ahtera. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Kurangnya perhatian Pernerintah dalam membangun 
kualitas manusia Indonesia juga memunculkan masalah 
rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Berbagai kasus 
yang muncul belakangan ini seperti masalah busung lapar, 
gizi buruk, polio, dan masalah kesehatan lainnya sangat 
mengejutkan kita. Walaupun kita sernua sangat paham, 
kasus-kasus tersebut bukanlah muncul secara tiba-tiba 
tetapi ini adalah kasus yang sebenarnya yang sudah ada 
sejak lama yang melanda negeri ini tetapi tidak terpantau 

Hikmah dari rangkaian proses politik yang berlangsung 
selama pemilihan kepala daerah menunjukkan perlunya 
pembenahan lebih lanjut, agar pelaksanaan Pilkada pada 
waktu mendatang akan berjalan lebih baik. Pembenahan 
tersebut terutama mulai dari aspek legal-struktural yaitu 
perangkat peraturan perundang-undangan sebagai payung 
hukum yang menaungi Pilkada itu sendiri, sampai kepada 
detail aspek teknis pelaksanaannya di Iapangan. 

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung 
(Pilkada) di beberapa daerah telah menjadi suatu agenda 
yang akan terus dilakukan di masa-masa yang akan datang. 
Meskipun di beberapa daerah terdapat beberapa kasus 
antara lain terjadinya aksi kekerasan yang cenderung 
bersifat anarkis dalam pelaksanaannya di lapangan, 
terutarna di antara para pendukung masing-masing calon, 
jangan sampai mengganggu perkembangan demokrasi dan 
mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa. 

Sidang Dewan yang terhormat, 
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Selanjutnya, dalam pembangunan bidang hukum, 
khususnya materi hukum tertulis, terkait erat dengan fungsi 
legislasi DPR. Perubahan UUD 1945 telah menempatkan 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk 
undang-undang. Sebagai konsekuensinya, Dewan 
mempunyai tanggung jawab yang be s ar dalam 
pembangunan materi hukum, terutama undang-undang, 
yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah RUU yang 
berasal dari DPR. Upaya ke arah tersebut telah dilakukan 
oleh DPR dan Pemerintah dengan menetapkan Program 

Dalam konteks mengisi kemerdekaan RI, Dewan juga 
sangat menaruh perhatian terhadap upaya penegakan 
hukum yang telah, sedang, dan akan dilakukan Pemerintah. 
Berbagai kasus penegakan hukum yang sedang ditangani 
aparatpenegak hukum terus menerus dipantau oleh Dewan. 
Dalam pada itu, Dewan mengingatkan Pemerintah, bahwa 
dalam pemberantasan korupsi, kiranya perlu didasarkan 
pada prinsip persamaan kedudukan warga negara di 
hadapan hukum, sehingga Pemerintah tidak ragu-ragu 
mengusut siapapun yang terindikasi melakukan tindak 
pidana korupsi. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

oleh instansi yang berwenang. Saat ini kita disibukkan 
oleh masalah-masalah politik yang merebak di beberapa 
daerah sehingga masalah tersebut luput dari perhatian. 
Untuk itu sudah saatnyalah kita merninta perhatian 
Pemerintah agar masalah kesehatan masyarakat ini 
mendapat penanganan serius. 
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Dalam pada itu, perlu disampaikan kepada masyarakat 
bahwa dinamika demokrasi di tanah air kita melahirkan 
kewenangan yang luas bagi Dewan dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya. Peningkatan kewenangan tersebut, 
yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- 
undangan adalah dalam rangka pemikiran tentang perlunya 
mekanisme penerapan checks and balances dalam 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. N amun 
harus diakui, hak konstitusional Dewan tersebut yang 
didukung oleh Perubahan UUD 1945 tidak secara otomatis 
mudah dilaksanakan, karena berbagai keterbatasan. Lebih- 
lebih apabila Dewan merencanakan mendirikan suatu Law 
Center bagi penguatan hak Dewan di bidang perundang- 
undangan. 

Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Dalam kaitan itu, rencana usulan kenaikan anggaran 
Dewan dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan 
fungsi-fungsi Dewan, kiranya perlu dipahami, namun 
demikian Dewan tetap mempertimbangkan kondisi 
keuangan negara. 

Melalui momen peringatan kemerdekaan ini, Pirnpinan 
Dewan berharap agar Anggota Dewan dapat termotivasi 
untuk menyelesaikan pembahasan berbagai Rancangan 
Undang-Undang yang telah diagendakan. Optimalisasi 
pelaksanaan fungsi Dewan tersebut akan meningkatkan 
kinerja Dewan secara keseluruhan. 

Legi sl asi Nasional. sebagai b e nt uk percepatan 
pembangunan hukum nasional. 



125 

Di tingkat k aw as an , Dewan berharap Indonesia 
bersama ne g ar a-rie g ar a ASEAN lainnya terus 
meningkatkan kerjasamanya dalam mewujudkan kawasan 

Dewan melihat berbagai permasalahan politik dan 
keamanan masih mewarnai hubungan antar-bangsa di 
sejumlah kawasan. Begitu juga dengan berbagai aksi teror 
yang terjadi di beberapa negara, seperti yang terjadi di 
Inggris dan Mesir beberapa waktu yang lalu yang telah 
menimbulkan korban jiwa. Sebagai bangsa yang 
menjunjung tinggi perdamaian, tentunya kita patut merasa 
prihatin atas masih terjadinya berbagai aksi kekerasan di 
beberapa negara, dan kita berharap situasi yang tidak 
kondusif itu tidak terus berlanjut, dan masyarakat 
internasional perlu memperkuat komitmennya untuk 
menegakkan perdamaian dunia. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam kaitan inilah Dewan memandang perlu untuk 
rnelakukan study visit ke parlemen negara-negara yang 
sudah m aju dan matang menjalankan mekanisme 
demokrasi. Selain itu juga diperlukan untuk meningkatkan 
pengetahuan mengenai pelaksanaan otonomi dan 
akuntabilitas pengelolaan anggaran par lernen untuk 
berfungsinya pelaksanaan ketiga tugas utama Dewan. 
Kapasitas parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsinya 
selain ditentukan oleh mekanisme kelembagaan yang telah 
diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tata tertib, 
juga ditentukan oleh kemampuan individu para anggota 
Dewan. 
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Asia Tenggara yang lebih stabil. Kerjasarna di bidang 
keamanan, utamanya kerjasama untuk rnengatasi kejahatan 
trans-nasional perlu mendapat perhatian khusus, karena 
hal ini tidak saja berkaitan dengan kestabilan kawasan, 
tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional kita. 
Terkait dengan kerjasama ASEAN. Dewan menyambut 
positif hasil-hasil ASEAN Ministerial Meeting dan ASEAN 
Regional Forum akhir Juli lalu di Vientiane, Laos. Dalam 
kesempatan ini, Dewan juga menyampaikan ucapan 
Selamat kepada ASEAN yang telah mencapai usia yang 
ke-38. Mudah-mudahan organisasi ini akan semakin solid 
dan memberikan sumbangan yang berarti bagi kemakmuran 
rakyat di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, Dewan 
menyambut positif pertemuan regional tingkat rnenteri 
negara-negara Asia-Pasifik yang telah merumuskan 
pencapaian tujuan pembangunan milenium,. yang tertuang 
dalam Deklarasi Jakarta, awal bulan Agustus ini. 

Pengernbangan kerjasarna bilateral dengan negara- 
negara sahabat juga perlu terus ditingkatkan, utamanya 
dalam kerangka peningkatan kerjasama di bidang ekonomi. 
Hal ini penting untuk Iebih mendorong masuknya investasi 
asing dan perkembangan ekonorni nasional kita yang 
hingga saat ini masih belum memuaskan . Terkait dengan 
hal ini, Dewan berharap kunjungan Presiden ke luar negeri 
belakangan in i , membawa hasil yang positif bagi 
kepentingan nasional kita, dan Dewan juga berharap 
kemitraan strategis yang dilakukan dengan berbagai negara 
tidak hanya berhenti pada penandatanganan kerjasama, 
tetapi ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang nyata. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Sebelum kami mempersilakan ·kepada Saudara 
Presiden untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan, perlu 
kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna pada hari ini 
dihadiri pula oleh para teladan yang menempati kursi di 
balkon maupun di lobi Gedung DPR RI, yang terdiri dari: 
Koordinator Statistik Kecarnatan Berprestasi (KSKP) 
tingkat Provinsi; Kepala Desa Teladan; Lurah Teladan; 
Ketua LKMD dari Desa/Kelurahan Teladan; Ketua Tim 
Penggerak PKK Desa/Kelurahan Teladan; Transmigran 
Teladan; Juara Olimpiade MIPA tingkat Internasional: 

Masalah batas wilayah dengan sejumlah negara 
tetangga yang hingga saat ini belum terselesaikan juga 
perlu lebih mendapat perhatian serius dari Pernerintah. 
Dewan berharap penyelesaian seluruh batas wilayah 
dengan negara-negara tetangga tersebut dilakukan melalui 
pendekatan yang komprehensif, karena hal ini menyangkut 
integritas wilayah nasional kita. 

Sementara itu, agenda internasional Dewan dalam 
waktu dekat ini adalah menghadiri The 2"d World 
Conference of Speakers of Parliaments, tanggal 7 sampai 
9 September 2005 di New York; Sidang Umum AIPO 
ke-26 tanggal 18 sampai dengan 23 September 2005 di 
Vientiane, Laos; dan Sidang IPU tanggal 15 sampai 
19 Oktober 2005 di Jenewa, Swiss, yang akan membahas 
kerjasama antar-parlemen di berbagai bidang seperti 
migrasi dan pembangunan, pemberdayaan civil society dan 
demokratisasi. 
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Demikianlah telah kita i kut i bersama Pidato 
Kenegaraan yang disampaikan oleh Saudara Presiden, 

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Kepada Saudara Presiden kami persilakan. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Selanjutnya, marilah kita dengarkan Pidato Kenegaraan 
yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden dalam 
mengantar R UU APB N Tahun Anggaran 2006 dan dalam 
rangkaian Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan 
Negara Republik Indonesia. 

Juara Lomba Motivasi Belajar Mandiri; Mahasiswa 
Berprestasi: Dosen Berprestasi; Juara Lomba Karya Nyata 
dan Karya Tulis; Juara Lomba Pemanfaatan /CT dan 
Homepage; Juara Lomba Promosi dan Kompetensi Siswa; 
Guru Berprestasi: Juara Lomba Sekolah Sehat; Juara 
Lomba Prestasi dan Kreativitas Siswa; Juara Lomba 
Penelitian llmiah Remaja; Penghargaan bagi Guru/Kepala 
Sekolah Terpencil; Juara Olimpiade Indonesia Sciencies 
Fest untuk Guru dan Siswa Sekolah Dasar tingkat 
Nasional: Juara Lomba Olahraga Usia Dini Sekolah Dasar; 
Juara Lomba Gemar Baca Tulis Nasional; KUA 
Percontohan: Keluarga Sakinah Teladan; Dokter Teladan; 
Tenaga Keperawatan Te ladan ; Tenaga Kesehatan 
Masyarakat: Tenaga Gizi Teladan. Dan dimeriahkan oleh 
Korps Musik Mabes Polri dan Paduan Suara Gita Bahana 
Nusantara. 
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Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua 
pihak atas segala perhatian yang telah diberikan, sehingga 
mernungkinkan Sidang Paripurna Dewan ini berjalan 
dengan tertib dan lancar. 

Selanjutnya, izinkanlah kami rnenutup Sidang Dewan 
ini dengan ucapan syukur Alhamdulillahi Robbil'alamin. 

Wassalamu'alaikum WarahmatuJlahi Wabarakatuh. 

Terima kasih kami sampaikan kepada S.audara Menteri 
Agama. Dengan telah selesainya pembacaan doa oleh 
Saudara Menteri Agama t ad i , maka kita telah 
m e l aks an ak an seluruh rangkaian ac ar a Sidang 
Paripurna ini. 

I PEMBACAAN DOA OLEH MENTER] AGAMA 

Selanjutnya kami minta kesediaan Saudara Menteri 
Agama untuk membacakan doa. Kepada Saudara Menteri 
Agama, kami persilakan. 

Dewan menyampaikan terima kasih yang sebesar- 
besarnya kepada Saudara Presiden yang telah 
menyampaikan Pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna 
Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2005-2006. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Sebagaimana diatur oleh Peraturan Tata Tertib, dalam 
Masa Sidang I ini Dewan melaksanakan tiga fungsi utama 
yaitu di bidang perundang-undangan, penetapan anggaran 
dan di bidang pengawasan. 

Untuk memenuhi ketentuan PeraturanTata Tertib 
Pasal 75 ayat (4), kami akan menyampaikan Pidato 
Penutupan Masa Sidang yang akan menguraikan hasil 
kegiatan Dewan selama Masa Sidang I. yaitu pelaksanaan 
fungsi legislasi, fungsi penetapan anggaran maupun fungsi 
pengawasan, serta pelaksanaan tugas Dewan dalam masa 
reses sekaligus menyampaikan tanggapan beberapa 
permasalahan yang dihadapi bangsa kita akhir-akhir ini, 

AssaJamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera bagi kita sekalian, 
Yang karni hormati para Wakil Ketua, 
Yang karni horrnati para Anggota Dewan, 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang I 
Tahun Sidang 2005 - 2006, yang telah dimulai sejak 
16 Agustus 2005 yang lalu. Besok pagi Dewan akan segera 
memasuki Masa Reses Persidangan I sampai dengan 
tanggal 23 Oktober 2005 yang akan datang. 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I 

TAHUN SIDANG 2005-2006 
TANGGAL, 30 SEPTEMBER 2005 
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Sepuluh RUU berhasil disetujui oleh Dewan bersama 
Pemerintah dalarn masa sidang ini untuk menjadi Undang- 
Undang, y aitu RUU tentang Sistem Keolahragaan 
Nasional; RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 
2005 tentang Badan Rehabilitasi Wilayah dan Kehidupan 
Masyarakat Provinsi NAO dan Kepulauan Nias Provinsi 
Sumatera Utara; RUU tentang Penetapan Perpu No.3 
Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; RUU tentang 
Perubahan Kedua atas UU Nomor 36 tahun 2004 tentang 
APBN; RUU tentang Pengesahan International Covenant 
on Civil and Political Rights, RUU tentang Pengesahan 
International Covenant on Economic. Social and Cultural 
Rights; RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 
Agama di Maluku Utara; RUU tentang Pernbentukan 
Pengadilan Tinggi Agama Banten;. RUU tentang 

Di bidang perundang-undangan. selama Masa 
Sidang I ini, berbagai alat kelengkapan Dewan telah 
melakukan pembahasan terhadap 42 (empat puluh dua) 
RUU, sekaligus juga membahas Peraturan Tata Tertib DPR. 
Dari jumlah tersebut, tercatat 19 (sernbilan belas) RUU 
diajukan oleh Pemerintah dan 23 (dua puluh tiga) RUU 
berasal dari Usul Inisiatif Dewan. Jumlah .i n i 
menggambarkan sernakin meningkatnya jumlah RUU yang 
berasal dari Dewan. antara lain beberapa RUU yang 
mendapatkan dukungan masyarakat untuk segera 
diundangkan yaitu RUU tentang Kebebasan Memperoleh 
Informasi, RUU tentang Penanggulangan Bencana, dan 
RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Di bidang penetapan anggaran, dalam Masa Sidang I 
ini difokuskan kepada pembahasan RUU APBN-P kedua 
2005 dan RUU APBN 2006. Dalam pembahasan RUU 
tersebut, kita dihadapkan kepada masalah ekonomi yang 

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka dan 
Bel itung ; dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan 
Tinggi Agama Gorontalo. 

Selain itu, Pimpinan Dewan menyambut baik dengan 
telah disahkannya Peraturan Tata Tertib DPR RI yang baru, 
yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dewan dalam 
melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, membangun 
suasana kerja yang harmonis dan sehat antar fraksi dan 
antar Anggota Dewan. Dengan Tata Tertib DPR Rl yang 
baru juga diharapkan akan lebih mendorong demokratisasi 
yang lebih berkualitas di lembaga perwakilan rakyat yang 
terhormat ini. Kiranya dengan Tata Tertib baru ini dapat 
menjamin transparansi pembahasan Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Negara dengan memberikan porsi 
peran yang kuat pada masing-masing Ko m is i , 
rneningkatkan kualitas fungsi pengawasan , penguatan 
Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan Dewan yang 
menjadi pusat dan motor penggerak dari pelaksanaan 
fungsi legislasi DPR. Dan sejalan dengan perubahan 
Peraturan Tata Tertib kita harapkan dapat diikuti dengan 
peningkatan kehadiran anggota dalam rapat-rapat Dewan 
sebagai wujud dari tanggung jawab anggota Dewan 
terhadap masyarakat yang telah memilihnya. 
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Perkiraan penerimaan tersebut direvisi oleh Panitia 
Anggaran DPR RI bila terjadi pembengkakan nilai subsidi 
BBM dari Rp 101,5 triliun menjadi Rp 138.6 triliun. DPR 
dan Pernerintah akhirnya memutuskan opsi subsidi BBM 
sebesar Rp. 89.2 triliun. sehingga defisit akan menyusut 

sangat berat melanda Indonesia akhir-~khir ini. Lonjakan 
harga minyak mentah dunia yang berkisar 65 US$/barel, 
terpaut cukup jauh dari asumsi 54 US$ yang disepakati 
oleh Pemerintah dan DPR untuk APBN Perubahan 2005 
dan asumsi sementara 57 US$/barel oJeh RAPBN 2006. 
Kesulitan ekonomi ini makin diperberat lagi dengan 
semakin melemahnya nilai rupiah terhadap US$. Kondisi 
ini sangat mengganggu program perekonornian Indonesia 
yang baru mulai ditata. 

Dari perkembangan kondisi ekonomi i n i , Panitia 
Anggaran DPR RI bersama Pemerintah telah beberapa kali 
melakukan rapat-rapat secara maraton dalarn membahas 
asumsi penerimaan negara yang diperkirakan akan dicapai 
pada akhir tahun 2005. N amun, pro g nosa terakhir 
penerimaan negara Rp 540, 1 triliun tetap dinilai belum 
aman untuk meriutupi kebutuhan belanja yang terus 
meningkat akibat kenaikan subsidi BBM. darnpak dari 
gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dewan 
merninta Pemerintah untuk menggali sumber-sumber 
penerimaan baru yang dapat menutupi belanja negara yang 
diperkirakan akan melebihi Rp 565 triliun. Pada bulan 
September 2005, Pemerintah menetapkan prognosa 
penerimaan negara dan hibah yang dapat dicapai untuk 
tahun anggaran 2005 sebesar Rp 540,l triliun. 
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Dewan mengikuti secara seksama rencana Pemerintah 
untuk menaikkan harga BBM dalam negeri dalam kaitan 
dengan kenaikan harga minyak rnentah dunia. Dewan 
berkeinginan agar besaran atau prosentase .kenaikan BBM 
tersebut dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan. 
Langkah yang akan diarnbi l oleh Pernerintah untuk 
menaikkan harga BBM memang dirasakan sangat berat 
karena dampaknya akan sangat luas. Namun kita sangat 
menyadari bahwa Iangkah ini adalah salah satu jalan keluar 
yang harus diambil untuk menyelamatkan APBN dan 
menekan defisit anggaran. 

Dewan meminta Pemerintah memberi perhatian serius 
pada situasi pasca kenaikan BBM. termasuk usulan dari 
komisi Dewan untuk membentuk gugus tugas (taskforce) 
untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM bagi 
industri. Dewan mengharapkan Pernerintah harus siap 
mengantisipasi lonjakan inflasi dan dampak yang akan 
ditirnbulkannya dengan segala kemungkinan yang dapat 
terjadi, apalagi menjelang datangnya bulan suci Rarnadhan 
dan Hari Raya Idul Fitri, dan kemudian Natal dan Tahun 
Baru. Dewan berharap agar tingginya akumulasi kenaikan 
inflasi dapat ditekan melalui otoritas fiskal dan otoritas 
moneter. Langkah-Iangkah inilah yang harus direncanakan 
oleh Pemerintah dengan rnatang. termasuk pemberian 
kompensasi kenaikan harga BBM kepada masyarakat 
miskin. 

ke level Rp. 24.9 triliun atau 0.9% dari PDB. Narnun, 
konsekuensinya adalah akan adanya ke naikan harga 
komoditas strategis. 
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Dewan juga sangat prihatin dengan terjadinya 
kelangkaan BBM yang melanda di hampir sernua daerah 
di Indonesia. Dewan meminta Pernerintah untuk dapat 
memberikan rasa aman, bertindak cepat dan tegas dalam 
mengatasi ha1 ini. Solusi energi alternatif pengganti BBM 
benar-benar diharapkan .oleh masyarakat saat ini. Untuk 

Kompensasi berupa uang sebesar Rp 100.000 perbulan 
kepada sekitar 62 juta jiwa atau sekitar 15,5 juta keluarga 
yang diberikan mulai bulan Oktober 2005 perlu 
pengawasan yang ketat agar kompensasi tersebut sampai 
pada s a saran masyarakat miskin yang benar-benar 
membutuhkan. Dewan berharap masalah keterlambatan 
penyaluran kartu kompensasi BBM yang menjadi syarat 
bagi penerima dana kompensasi yang saat ini masih terjadi, 
dapat segera diselesaikan. Lebih dari itu, Dewan meminta 
Pemerintah agar me ng ant i s i pas i kemungkinan 
meningkatnya jumlah keluarga mi skin di Indonesia, 
termasuk ketersediaan dana subsidi tunai kepada mereka. 
Kita sudah cukup prihatin menyaksikan masyarakat miskin 
berjuang mempertahankan hidupnya dalam situasi 
p.erekonomian negara yang belum ju g a mampu 
meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Selain itu, Pemerintah juga harus mernberi perhatian 
serius agar Dana Program Kompensasi Pengurangan 
Subsidi BBM dapat terserap denga:n cepat sebelum 
berakhirnya tahun anggaran 2005, yaitu untuk program 
pendidikan nasional , program kesehatan dan program 
pekerjaan umum yang dikelola oleh masing-rnasing 
departemen yang bersangkutan. 
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Dalam kesempatan ini juga, Dewan menaruh perhatian 
pada Laporan Keuangan Pe me ri ntah Pu sat (LKPP) 
sebagaimana disarnpaikan oleh BPK. Kami menyadari baru 

Sernentara .itu, dalam upaya pengamanan pengadaan 
BBM dalam negeri, Kami berharap Pemerintah 
memberikan perhatian serius pada masalah pencurian dan 
penyelundupan minyak mentah oleh oknum-oknum yang 
tidak bertanggung jawab. Kasus seperti ini tidak boleh 
terjadi, terutama di saat negara dan rakyat kita tengah 
kesulitan menghadapi peningkatan harga BBM saat ini. 
U ntuk itu, Dewan merninta perhatian Pemerintah terhadap 
perbaikan kinerja rnanajemen PT Pertamina. 

Masih terkait dengan rnasalah perminyakan, Dewan 
rncminta Pemerintah juga memberi perhatian s er ius 
terhadap setiap perpanjangan Kontrak Kerja Sama (KKS) 
PT Pertamina dengan pihak asing. Agar senantiasa 
mematuhi UU No. 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha 
Milik Negara demi mencegah munculnya masalah-masalah 
politik dan hukurn di kemudian hari. 

penghematan energi tersebut. 

Masalah pemborosan energi, terutama pemborosan 
penggunaan energi listrik yang masih saja dilakukan oleh 
instansi-instansi Pernerintah, hal ini tidak sesuai dengan 
kebijakan penghematan energi yang tengah dicanangkan. 
Oleh karena itu, Dewan kembali mengharapkan Pemerintah 
untuk tetap bersikap konsisten melanjutkan kebijakan 

itu, Pemerintah harus menyiapkan langkah-Iangkah yang 
konsisten dan berkesinambungan dalam upaya diversifikasi 
energi alternatif, 
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Fungsi pengawasan Dewan dilaksanakan dengan 
intensif selarna berlangsungnya sidang-sidang DPR dalam 
Masa Sidang I. Dalam rangka melakukan pengawasan 
terhadap implernentasi kesepakatan damai di Aceh , Dewan 
telah mernbentuk Tim Pemantau Implernentasi/pelaksanaan 
MOU antara Pemerintah RI dan GAM yang anggotanya 
terdiri masing-masing Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi dan 
Tim tersebut telah melakukan peninjauan di lapangan serta 
menyaksikan langsung penyerahan senjata tersebut berjalan 
dengan lancar, tidak ada kendala dan hambatan yang 
berarti. Sejalan dengan itu secara berangsur-angsur TNI 
juga telah menarik pasukannya di Aceh. 

Adanya reintegrasi antara mantan anggota GAM 
dengan masyarakat Aceh, penyerahan senjata GAM kepada 
Pernerintah Indonesia. dan terbentuknya Badan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Aceh dan Nias yang bertujuan melakukan 
pembangunan infra struktur dan pengelolaan bantuan 
finansial yang datang dari dalam dan luar negeri, akan 
semakin mempercepat proses pembangunan di Aceh. 
Dewan juga telah memberikan pertimbangan atas abolisi 
dan amnesti secara umum terhadap siapa saja yang terlibat 

Sidang Dewan yang terhormat, 

mulai tahun 2004 BPK melakukan pemeriksaan terhadap 
laporan LKKP. Dengan masih diketernukan kelemahan 
dalarri sistem pengendalian internal keuangan negara, 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
dan pengungkapan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang tidak 
konsisten dan memadai, tentunya perlu dikaji secara 
seksama. 
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Dal am r an g k a implementasi terhadap N ota 
Kesepahaman Helsinki, Dewan juga merninta agar dalam 
keikutsertaan pihak Aceh Monitoring Mission (AMM) yang 
melakukan tugas di Aceh perlu dirumuskan ketentuan- 
ketentuan yang menggariskan pelaksanaan tugas AMM 
yang benar-benar obyektif, tidak berpihak, berorientasi 
kepada penyelesaian masalah, serta tidak rnernberi peluang 
bagi AMM dalam melaksanakan kegiatan dan tindakan 
yang melanggar kedaulatan NKRI. Hal ini dimaksudkan 
agar kekhawatiran yang ada pada kelompok masyarakat 
terhadap internasionalisasi masaJah Aceh dapat 
dihindarkan. 

dalam gerakan Aceh Merdeka dengan beberapa catatan 
kritis untuk menjadi perhatian Pemermtah, antara lain 
abolisi dan amnesti tersebut hanya .diberikan kepada 
mereka yang berkewarganegaraan Indonesia. Besar harapan 
Dewan semua upaya tersebut akan membawa perubahan 
yang signifikan ke arah perdamaian dalam kehidupan 
rakyat Aceh yang sesungguhnya. 

Namu n, Dewan berpandangan bahwa Nota 
Kesepahaman tersebut masih mengaridung terminologi 
yang multi-tafsir, karena masih adanya persepsi yang 
berbeda terhadap butir-butir nota kesepahaman tersebut. 
OJeh karena jtu, dalam rangka impJementasi penyelesaian 
konfJik Aceh secara damai menyeluruh dan bermartabat, 
semuanya harus dilaksanakan dalam koridor Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi Negara 
Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 
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Masih dalam upaya menjaga keamanan dalam negeri 
yang menjadi dambaan rakyat di sejurnlah daerah di 
Indonesia, antara lain di Papua. Ambon, Poso. Mamasa 
dan lain-lain. maka dengan berakhirnya konflik di Aceh 
dan ditariknya sejumlah personil TNI. dan POLRI, 
Pernerintah hendaknya dapat berkonsentrasi mengamankan 
daerah-daerah yang masih sering mengalami gangguan 
keamanan tersebut. Juga, dimintakan perhatian Pemerintah 
terhadap masalah keamanan yang berkaitan dengan adanya 
dampak negatif dari tindakan anarkis sebagai akibat dari 
dilaksanakannya Pilkada di beberapa daerah. Kita tentunya 
berharap agar perkembangan demokrasi yang semakin baik 
di tanah air tidak dinodai oleh tindakan anarkis sekelompok 
orang yang tidak bertanggungjawab. 

Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi Dewan 
sebagai lembaga pembentuk undang-undang. beberapa 
butir kesepahaman tersebut menjadi perhatian Dewan 
seperti diperlukannya undang-undang baru tentang 
penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang dibatasi oleh 
kurun waktu selarnbat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 
2006. Dalam hal ini, Pemerintah harus membicarakannya 
dengan Dewan terlebih dahulu sebagai p ihak yang 
mempunyai kewenangan dalam hal perundang-undangan. 

Dalam rangka fungsi pengawasan Dewan. Pimpinan 
Dewan kernbah mengingatkan Pemerintah tentang rencana 
penggantian Panglirna TNI sesuai dengan isi surat Ketua 
DPR kepada Presiden tertanggal 5 September 2005, perihal 
usulan penggantian Panglirna TNI, agar dapat disarnpaikan 
kepada DPR RI dalam waktu yang tidak terlalu lama. 
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Penolakan Dewan terhadap rencana Pemerintah untuk 
mengakuisisi bahkan melakukan merger terhadap Bank 
BTN didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya 
berpegang kepada draft master plan revitalisasi (road map) 
BUMN 2005-2009. Sesuai road map perbankan BUMN 
termasuk Bank BTN keberadaannya akan tetap 
dipertahankan yang berarti tidak ada upaya-upaya merger 
atau akuisisi. Selain itu Dewan menilai bahwa berdasarkan 
hasil analisa penciptaan nilai menunjukkan tidak adanya 

Menanggapi rencana Bulog melakukan impor beras, 
Dewan meminta Pemerintah mengkaji kebijakan tersebut, 
melakukan studi secara seksama terhadap ketahanan 
pangan serta berkoordinasi dengan Menteri Pertanian. 
Mengingat beras masih menjadi surnber makanan pokok 
di Indonesia, Dewan berharap stok beras dalam negeri 
aman. Pemerintah diharapkan memiliki perencanaan yang 
rnatang , terukur dan akurat agar tidak terjadi kelangkaan 
beras yang dapat menyusahkan rakyat. 

Menyikapi masalah polemik akuisisi Bank Tabungan 
Negara Pernerintah, Pemerintah dan Komisi Dewan 
Perwakilan Rakyat sepakat membatalkan rencana akuisisi 
terhadap PT Bank Tabungan Negara (persero). Dewan 
berpendapat, Pemerintah tidak memiliki kejelasan tentang 
tujuan atau visi menggabungkan BTN dengan bank lain. 
Kepada Kementerian Negara BUMN juga diminta untuk 
konsisten untuk mempertahankan eksistensi Bank 
Tabungan Negara (Bank BTN) sebagai bank yang fokus 
bergerak di bidang pembiayaan perumahan. 

Sidang Dewan yang terhormat. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Permasalahan flu burung sangat menyita perhatian kita 
akhir-akhir ini lebih-lebih dengan meningkatnya jumlah 
korban baik yang dirawat di rumah sakit maupun korban 
meninggal. Dewan berharap Pemerintah dapat bertindak 
lebih cepat untuk mengatasi penyebaran penyakit ini 
dengan mengadakan Iangkah antisipasi dan pencegahan 
secara nasional, melalui kerjasama antar instansi terkait 
dan terkoordinir dengan baik , terutama Departemen 
Kesehatan dan Departemen Pertanian, untuk menghadapi 
segala kemungkinan yang terjadi. Kami setuju Pernerintah 
menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) secara 
nasional. Karena dengan status tersebut bukan hanya para 
medis yang dituntut bertindak cepat dan tepat, namun juga 
dituntut ke waspadaan rriasyarakat. Perlu dilakukan 

nilai ekonomi apabila dilakukan merger ataupun akuisisi 
terhadap bank BUMN terrnasuk, Bank BTN. Bahkan 
Dewan mengkhawatirkan dengan adanya akuisisi terhadap 
BTN oleh bank BUMN lainnya, akan mempengaruhi rasio 
kecukupan modal (CAR) bank yang mengakuisisi sehingga 
tidak sesuai dengan ketentuan Arsitektur Perbankan 
Indonesia (API) yang bertujuan untuk rnemperkuat 
perrnodalan perbankan. Dewan mendukung visi BTN 
sebagai bank yang terkemuka dalam pembiayaan 
perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah dan 
dalam upaya mensukseskan program pembiayaan 
perumahan. Untuk itu, Dewan mendukung pula upaya- 
upay a yang dilakukan pihak manajemen BTN untuk 
mensukseskan program pembiayaan perumahan. 



142 

sosialisasi secara sungguh-sungg~h mengenai penyakit ini 
agar masyarakat mengetahui secara dini gejala penularan 
dan tindakan cepat yang harus 'dilakukan dalam kondisi 
darurat. Di samping itu kita juga perlu rnendorong 
pembudayaan pola hidup sehat. Kita perlu terus berupaya 
mengatasi sebaik-baiknya agar penyakit flu burung tidak 
menjadi wabah yang akan memakan banyak korban dan 
mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat. 

Masalah lain yang juga penting kita pantau adalah 
dugaan korupsi di bidang perbukuan. Buku pelajaran 
adalah sarana mutlak yang diperlukan anak-anak didik 
untuk menjadi pintar, oleh karena itu sudah selayaknya 
buku pelajaran mudah mereka dapatkan. Kita perlu terus 
berupaya agar buku tidak dijadikan ajang komersial yang 
dapat menghambat terciptanya SDM-SDM handal di masa 
depan. Kita· ten tun ya tidak ingin tunas-tunas muda SDM 
harapan bangsa di masa depan tersebut mengalami kendala 
di bidang pendidikan, karena orang tuanya tidak 
mempunyai dana yang cukup bagi kebutuhan pendidikan 
anaknya. Selain itu, masalah Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) menjadi perhatian Dewan. Kita perlu terus 
mendorong agar program tersebut berjalan lancar, 
mengingat sampai kini baru 62% dana tersalurkan, Kita 
berharap BOS segera tuntas disalurkan agar dapat 
dimanfaatkan sebaik-baiknya di sekolah-sekolah di tingkat 
pendidikan dasar. Dalam kaitan ini Dewan juga meminta 
perhatian Pemerintah terhadap realisasi biaya kesehatan 
melalui program biaya gratis bagi keluarga miskin. 

Masalah lain yang juga .perlu mendapat perhatian 
Dewan adalah masalah penyelenggaraan haji. Beberapa 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Beralih pada masalah internasional, di kesempatan ini 
sekali lagi, Dewan mengingatkan pentingnya pelaksanaan 
diplornasi secara menyeluruh untuk mencegah intervensi 
asing dan menjaga keutuhan integritas NKRI. Peningkatan 
lobi terutama terhadap negara besar dan berpengaruh 
serta ne g ara-ne g ara yang memiliki potensi untuk 
menginternasionalisasikan masalah Papua, harus dilakukan. 

waktu lalu ONH telah ditetapkan dan kuota jerna'ah telah 
terpenuhi, namun bukan berarti pekerjaan berhenti sampai 
di sini. Kita perlu terus memantaudan mengevaluasi, agar 
penyeienggaraan ibadah haji tidak dijadikan ajang KKN 
(kolusi, korupsi, dan nepotisme) oleh sejumlah oknum yang 
tak bertanggung jawab, yang akhirnya akan merugikan 
para jema'ah. Kita perlu terus mendorong terciptanya 
penyelenggaraan ibadah haji yang teratur, tertib dan 
hikmat. Pelaksanaan ibadah haji bukan tempat untuk 
mencari keuntungan oleh segelintir orang yang tidak 
bertanggung jawab. 

Dalam konteks pembangunan, Dewan meminta 
Pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap 
masalah pengangguran, pengembangan pembangunan di 
daerah tertinggal dengan memberikan prioritas pembukaan 
isolasi sebagai wujud keadilan bagi warga negara. 
Sementara itu masalah huku m dalam kepastian 
kepemilikan tanah warga yang telah ditempati cukup lama 
tanpa status hukum yang jelas juga harus mendapat 
perhatian penting dari Pernerintah agar tidak menirnbulkan 
keresahan sosial. 
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Dewan memperhatikan dengan seksama kunjungan 
Presiden Sus i.lo Bambang Yudhoyono k e Amerika 
Serikat belum lama ini. Dewan berharap agar PBB 
menjadi organisasi yang lebih efektif. dan mampu 
mengakomodasikan kepentingan negara-negara 
berkembang. Kita semua sependapat bahwa reformasi PBB 
sudah waktunya untuk dilakukan. Indonesia hendaknya 
dapat menghirnbau PBB agar kernbali pada ide dasar 
pendiriannya 60 tahun silam, yaitu untuk mengupayakan 
perdamaian dunia melalui penegakan kearnanan kolekrif. 
Peran PBB dalam penegakan ketertiban dan perdamaian 
dunia saat mi dipandang semakin kurang efektif, Hal ini 
tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh dominan 
dari negara besar yang kurang mempertimbangkan 
kepentingan negara miskin rnaupun negara berkembang. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. 
Dilandasi semangat mencari kebenaran dan mernajukan 
rekonsiliasi dan persahabatan dengan negara tetangga dekat 

Di saat konsentrasi kita masih tertuju pada 
penyelesaian damai Aceh, kami mengharap Pemerintah 
tidak lalai untuk memperhatikan masalah Papua agar 
masalah ini tidak meluas menjadi ancaman terhadap 
integritas wilayah NKRI kelak. Pernerintah juga diminta 
untuk melanjutkan perundingan penetapan batas wilayah 
darat maupun maritim dengan negara-negara tetangga yang 
belum terselesaikan. berdasarkan prinsip menjamin 
kepentingan nasional, penetapan batas wilayah secara utuh 
dan komprehensif. perundang-undangan nasional, serta 
ketentuan internasional seperti UNCLOS. 
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Dalam pada itu, Dewan meyakini situasi yang aman 
d an damai di kawasan Asia Teng gara akan sangat 
membantu pembangunan nasional Indonesia. Untuk itu 
upaya rnernpererat persahabatan dengan para wakil rakyat 
kawasan Asia Tenggara terns menerus dilakukan. Dalam 
kerangka itulah dalam masa persidangan ini DPR telah 
mengirimkan delegasinya untuk mengikuti pertemuan 
ASEAN Inter Parliamentary Organization atau AIPO di 
Laos, yang membahas berbagai topik yang menjadi isu 
utama baik di bidang pclitik, ekonomi, sosial, organisasi 
maupun topik diskusi dengan parlemen negara peninjau. 
Khusus di bidang organisasi, kita memberikan apresiasi 
dengan adanya keputusan akan diselenggarakannya dalam 
waktu dekat transformasi AIPO untuk menjadi organisasi 
yang lebih efektif dan terintegrasi, melalui pembentukan 
2 ad hoc Committee yang secara aklarnasi disetujui 
Indonesia menjadi tuan rumah kedua ad hoc committee 

kita Tirnor Leste, Dewan mendukung pembentukan Komisi 
Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau Commission 
Truth and Friendship (CTF) yang memang dibentuk oleh 
pemerintah kedua negara untuk menyelesaikan tuduhan 
pelanggaran HAM di masa. lalu. Dewan berharap Komisi 
ini dapat bekerja berdasarkan hukum, penghormatan HAM 
serta transparan dalam menjalankan tugasnya. Karena patut 
kita ingat, dunia internasional selalu mengamati setiap 
kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam menyelesaikan 
masal ah ini. Kemampuan Indonesia ~enyelesaikan 
pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu akan sangat 
menentukan citra Indonesia sebagai negara besar di mata 
dunia internasional. 
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Saat ini, Dewan tengah memberikan waktu kepada 
Badan Kehormatan untuk bekerja semaksimal mungkin 
menyelesaikan masalah ini. Pimpinan Dewan 
mengharapkan agar proses penanganan masalah ini dapat 
segera diselesaikan dan dilaporkan pada masa sidang 
mendatang. Dalam kesempatan ini kami menghimbau 
rekan-rekan pers agar pernberitaan mengenai hal ini benar- 
benar proporsional dan akurat untuk menghindari trial by 
the press. 

Saat ini, kita dihadapkan pada masalah citra dan 
kinerja kelembagaan DPR dengan adanya d.ugaan praktek 
percaloan di lingkungan Dewan. Kita berkewajiban untuk 
menjaga amanah rakyat yang telah memilih kita. Sebagai 
sebuah institusi yang memiliki Kode Etik dan dilengkapi 
dengan Badan Kehormatan maka adanya dugaan praktek 
tidak terpuji tersebut, kita serahkan saja kepada Badan 
Kehormatan yang akan menanganinya sesuai dengan 
mekanisme dan prosedur yang telah ada dengan tetap 
menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. 

PR- RI Sidang Dewan yang terhormat, 

tersebut. Setelah harnpir ·· 27 tahun AIPO berdiri ada 
tuntutan kuat agar organisasi ini ditingkatkan peranannya 
sesuai dengan tuntutan globalisasi, oleh karena itu ad hoc 
committee yang akan dibentuk ini akan mengevaluasi basil 
sidang umum dan akan mempersiapkan substansi sidang 
umum berikutnya termasuk melakukan amandemen 
terhadap statuta AIPO yang dianggap tidak lagi sejalan 
dengan perkembangan internasional dewasa ini. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Selanjutnya, izinkanlah kami menutup Sidang Dewan 
ini dengan syukur Alhamdulillahi Robbi/ 'alamin. 

Dern iki an lah pokok-pokok kegiatan yang telah 
dilakukan serta berbagai perrnasalahan yang menjadi 
perhatian Dewan dalam Masa Sidang I ini. Mulai besok 
pagi Dewan akan memasuki masa reses. Dalam masa reses 
ini para Anggota Dewan akan melakukan kunjungan kerja 
komisi ke daerah dan sekaligus melakukan komunikasi 
intensif dengan para pemilihnya untuk memperoleh bahan 
masukan bagi masa persidangan yang akan datang. Oleh 
karena itu , Pimpinan Dewan mengucapkan "Selamat 
Bertugas". Ins ya Allah kita akan bertemu lagi pada masa 
sidang mendatang tanggal 24 Oktober 2005. 

Selain daripada itu, mengingat tak lama lagi kita akan 
memasuki bulan suci Ramadhan, dalam kesempatan ini 
Pimpinan Dewan juga me.nguc apkan "Selamat 
Menjalankan Ibadah Puasa'' bagi Anggota Dewan yang 
beragama Islam. Semoga puasa dan amal ibadah kita 
selama bulan suci Ramadhan diterima Allah SWT. Amin. 
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Mernenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Pasal 75 
ayat (3), pagi ini kami akan menyampaikan Pidato 
Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2005-2006. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Pertama-tarna marilah kita panjatkan puji dan syukur 
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya 
berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah, kita dapat 
menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam 
rangka pembukaan Masa Persidangan II, yang dimulai hari 
ini, 24 Oktober 2005 sampai dengan awal minggu pertama 
bulan Desember 2005. 

nyatakan terbuka untuk umum. 

} !' 
Sidang Dewan yang terhormat, 

Rapat Paripurna Dewan dalarn rangka Pernbukaan 
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2005-2006 pada pagi 
hari ini telah dihadiri oleh Anggota Dewan. Sehu bung an 
dengan itu, izinkanlah karni membuka Rapat Paripurna 
ini, dan sesuai dengan ketentuan Pas al 99 ayat ( 1) 
Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Paripurna ini saya 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera bagi kita semua, 
Yang kami hormati Para Wakil Ketua, 
Yang kami hormati Para Anggota Dewan, 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II 

TAHUN SIDANG 2005 - 2006 
TANGGAL, 24 OKTOBER 2005 
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Di dalam reses Masa Persidangan I' para Anggota 
Dewan sesuai komisinya masing-masing telah melakukan 
kunjungan kerja ke daerah-daerah. Cukup banyak daerah/ 
provinsi yang dijangkau oleh Komisi-komisi DPR. Daerah/ 
provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatera Utara oleh 
Komisi I, VIII, dan XI; Provinsi Riau oleh Kornisi VI dan 
IX; Provinsi Jawa Barat oleh Komisi III, dan V; Provinsi 
Banten oleh Komisi VIII dan IX; Provinsi DI Yogyakarta 
oleh Komisi XI dan Baleg; Provinsi Jawa Timur oleh 

Sidang Dewan yang terhormat, 

yang akan menguraikan rencana kegiatan selama Masa 
Sidang II, baik d] bidang legislasi, di bidang pengawasan 
dan di bidang anggaran, maupun tanggapan terhadap 
baberapa perrnasalahan yang dihadapi bangsa kita akhir- 
akhir ini, termasuk informasi kegiatan Anggota Dewan di 
dalam masa reses yang lalu. 

N amun sebelum kami melanjutkan Pidato Pembukaan 
ini, izinkanlah kami memberitahukan kepada Sidang 
Dewan yang terhormat tentang penggantian anggota DPR 
antar waktu. Telah mengucapkan sumpah pada tanggal 
11 Oktober 2005 lalu, Saudara Teuku Riefky Harsya dari 
Partai Demokrat sebagai Anggota DPR mewakili Daerah 
Pernilihan N anggroe Aceh Darusalam I menggantikan Alm. 
Prof. Dr. H.T. Rusli Ramli, MS dan Saudara Syamsu Hilal 
dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Anggota DPR 
mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat menggantikan 
Sdr. Rachmat Abdullah. Kepada kedua Anggota Dewan 
tersebut kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas 
di DPR RI.. 
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Dengan kunjungan kerja tersebut selain untuk 
mewujudkan fungsi pengawasan Dewan di dalam 
mencermati situasi yang berkembang di daerah-daerah 
sebagai pelaksanaan dari berbagai kebijakan yang 
ditetapkan oleh Pernerintah, juga dirnaksudkan dengan 
kunker ini Dewan dapat memperoleh masukan dalam 
kaitan dengan fungsi Ie g i s Ias i. Masa reses juga 
dimanfaatkan oleh para Anggota Dewan untuk berternu 
dengan para konstituennya dalam rangka rnenyerap 
aspirasinya dalam berbagai perrnasalahan. Pimpinan 
berharap, hasil kunker tersebut dapat ditindaklanjuti dalam 
rnasa persidangan ini oleh Komisi-kornisi Dewan secara 
optimal. sebagaimana amanah yang telah dipercayakan 
oleh masyarakat kepada para Anggota Dewan. Dengan 
demikian jelas, bahwa masa reses bukanlah masa libur 
bagi para Anggota Dewan rnelainkan masa untuk menyerap 
aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

Di penghujung masa reses ini pun, satu delegasi 
DPR RI telah menghadiri sidang Inter-parliamentary 
Union (IPU) di Jenewa, Swiss, dari tanggaJ 17 sampai 
dengan tanggal 19 Oktober 2005. Dalam sidang tersebut 
telah dibahas sejumlah agenda, antara lain yang berkaitan 
dengan peran parlemen dan media dalarn memberikan 
informasi yang objektif kepada publik, masalah migrasi 
dan pembangunan. serta pentingnya civil society bagi 

Komisi L Vil dan X; Provinsi Kalimantan Barat oleh 
Kornisi III dan VI: Provinsi Sulawesi Utara oleh Komisi 
VIII. dan IX: Provinsi Sulawesi Selatan oleh Kornisi VI 
dan X: Provinsi Bali dan Bengkulu oleh Kornisi VII. 
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Sikap kritis ini, di samping dimaksudkan untuk 
mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan 
yang tertib, bersih dan akuntabel, juga dirnaksudkan untuk 
menjaga kepercayaan rakyat terhadap Dewan, berkaitan 
dengan kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas 
konstitusionalnya. Untuk hal itu. Dewan juga harus 
bersikap konsisten dalam mendisiplin diri sesuai dengan 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Setelah melalui masa reses yang relatif Iebih pendek, 
tibalah saatnya dalam Masa Sidang II ini Dewan akan 
melakukan berbagai rangkaian tugas persidangan dan rapat- 
rapat baik di bidang anggaran, di bidang pengawasan 
maupun di bidang legislasi. Dalam kaitannya dengan fungsi 
pengawasan Dewan, Pimpinan merasa perlu menekankan 
kembali komitmen kita semua untuk selalu bersikap kritis 
terhadap berbagai kebijakan Pemerintah. baik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, maupun terhadap 
pelaksanaan undang-undang dan pengelolaan keuangan 
negara. 

. pernbangunan demokrasi. Agenda yang dibahas dalam 
.' sidang IPU tersebut sangat relevan dengan kebutuhan 
pembangunan dan pengernbangan demokrasi di tanah air. 
Di samping agenda tersebut, delegasi DPR RI yang 
dipimpin oleh Ketua DPR RI telah men~adakan perternuan 
Bilateral dengan 15 (lima belas) Ketua Delegasi Parlemen 
Asia-Afrika dalam rangka penjajakan dibentuknya Asia- 
Africa Forum, dan sekaligus juga persiapan Indonesia 
menjadi tuan rumah Asia-Pacific Parliamentary Forum. 
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Dalam fungsi legislasi, Dewan merencanakan akan 
melakukan pembahasan terhadap beberapa RUU. 
Diharapkan pelaksanaan fungsi le g is lasi Dewan ini 
mendapat perhatian para Anggota, karena program legislasi 
nasional telah menetapkan sejumlah 55 (lima puluh lima) 
RUU yang harus diselesaikan pada tahun ini. Dari 55 RUU 
tersebut, 12 di antaranya telah diselesaikan menjadi 
Undang-Undang, yaitu RUU tentang Penetapan Perpu 
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan berlakunya 
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial; RUU tentang Perubahan atas UU 
No. 36 Tahun 2004 ten tang APBN 2005; R UU ten tang 
Sistem Keolahragaan Nasional; RUU tentang Penetapan 
Perpu N omor 2 tahun 2005 ten tang Badan Rehabilitasi 
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan 
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; RUU tentang 
Penetapan Perpu No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 36 tahun 
2004 tentang APBN 2005; RUU tentang Pengesahan 
International Covenant on Civil and Political Rights; RUU 
tentang Pengesahan International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights; RUU tentang Pembentukan 
Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara; RUU tentang 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Kode Etik yang ingin kita tegakkan. Oleh karena itulah, 
kepada Badan Kehormatan DPR RI diminta untuk 
menuntaskan tugas-tugasnya yang belum dapat 
diselesaikan pada masa sidang yang lalu. 
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Sementara itu, yang penting juga untuk diselesaikan 
segera adalah RUU-RUU di bidang perpajakan yaitu RUU 
tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; RUU 
tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan; dan RUU tentang Perubahan 
Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Harang 
Mewah. Kita katakan penting untuk dapat diselesaikan, 
karena Dewan menghendaki agar Pemerintah dapat 
meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dewan telah 
menyepakati penerimaan pajak sebesar Rp. 351, 973 triliun. 
Dewan mendesak Pemerintah agar target penerimaan pajak 
dapat terus ditingkatkan. 

Dalam kaitan dengan pembahasan paket RUU bidang 
perpajakan, Dewan merninta Pemerintah agar target 

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bunten: RUU 
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka 
dan Belitung; dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan 
Tinggi Agama Gorontalo. Pada Masa Sidang ini tercatat 
ada 16 RUU baik yang berasal dari Pemerintah maupun 
dari DPR RI yang sedang dalam pembahasan. Dari 
sejumlah RUU tersebut, RUU yang harus diselesaikan 
segera dalam Masa Sidang ini adalah RUU tentang APBN 
Tahun Anggaran 2006. Berkaitan dengan itu, dalam Masa 
Reses Persidangan I, beberapa alat kelengkapan Dewan 
seperti Komisi dan Panitia Anggaran telah menggunakan 
peluang waktu yang ada, tidak hanya untuk kunjungan 
kerja, tetapi juga mengadakan rapat-rapat guna membahas 
RUU tersebut. 
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Apabila Dewan, dapat menyelesaikan pembahasan 
berbagai RUU tersebut sesuai penjadwalan yang telah 
ditetapkan, maka secara kuantitas jumlah RUU yang akan 
diselesaikan Dewan akan semakin meningkat. Namun 
demikian, tentunya yang perlu ditekankan/dipahami bahwa 
peningkatan kuantitas RUU tidak boleh dilakukan dengan 
merigabaikan kualitas muatan materi RUU tersebut bagi 
kemaslahatan bangsa dan negara. 

penerimaan pajak lebih diprioritaskan kepada intensifikasi 
pajak, di samping ekstensifikasi pajak sebagaimana yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini. Kebijakan 
intensifikasi pajak s a n g at memungkinkan u ntu k 
mendukung peningkatan tax ratio dan coverage ratio. Tax 
ratio pajak sampai saat ini masih re l a tif rendah 
dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Adapun RUU usul Dewan yang sedang dibahas di 
antaranya adalah RUU tentang Guru dan Dosen dan RUU 
ten tang· Kewarganegaraan RI. Sedangkan dari surat yang 
diterima Pimpinan Dewan, telah diajukan usul inisiatif 
RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. RUU 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang substansi 
awalnya merupakan bagian dalam UU No. 12 Tahun 2003, 
masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional 
(PROLEGNAS), dianggap mendesak pembahasannya dan 
diharapkan nanti dapat digunakan sebagai landasan bagi 
pengisian keanggotaan KPU yang baru, yang proses 
pembahasannya akan dimulai pada akhir tahun ini atau 
awal tahun depan sesuai dengan ketentuan UU No. 12 
Tahun 2003. 



155 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Di penghujung tahun 2005 mi, cukup banyak 
permasalahan khususnya di bidang ekonomi yang harus 
ditangani dengan sebaik-baiknya oleh tim ekonomi Kabinet 
Indonesia Bersatu. Kita ingin pilihan kebijakan tersebut 
mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat 
bany ak, bukan sebaliknya, dan pemecahan masalah 
diusahakan tidak memunculkan problem baru. Oleh karena 
itulah, kebijakan yang akan ditetapkan harus bersifat 
komprehensif dengan perencanaan yang matang serta 
didukung oleh langkah-langkah strategis guna mengurangi 
dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan 
tersebut. Inilah pekerjaan rumah yang benar-benar serius 
yang perlu inendapatkan perhatian dari Pemerintah. 

Datangnya hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun 
Baru 2006, sudah pasti akan berakibat pada meningkatnya 
permintaan akan kebutuhan sembilan bahan pokok, 
ke butuhan sarana dan transportasi. karena adanya 

ataupun fungsi anggaran. 

Selain melakukan fungsi legislasi, Kornisi Dewan 
diprogramkan akan melaksanakan fungsi pengawasan baik 
sebagai tindak lanjut basil kunjungan kerja Komisi ke 
daerah maupun pengembangan atas rapat-rapat kerja dan 
rapat dengar pendapat pada masa sidang, yang Ialu, ataupun 
pembahasan masalah-masalah baru yang berkembang 
akhir-akhir ini. Oleh karena itu, Pimpinan Dewan 
mengharapkan perJunya dilakukan pengaturan waktu yang 
sebaik-baiknya bagi alat-alat kelengkapan Dewan baik di 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, 
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Peningkatan belanja kebutuhan konsumsi dapat 
memicu inflasi dan terjadinya fluktuasi kurs Rupiah 
terhadap Dolar AS. Kita menilai bahwa depresiasi Rupiah 
seharusnya dapat dikendalikan melalui solusi kebij akan 
moneter yang menjadi otoritas Bank Indonesia sebagai 
Bank Sentral. Namun, kebijakan ekonomi lainnya haruslah 
paralel dengan kebijakan moneter yang ditempuh Bank 
Indonesia dalam menjaga stabilitas kurs Rupiah di pasar 
uang. Kita semua prihatin apabila kebijakan moneter bank 
sentral yang antara lain bertujuan menstabilkan kurs 
Rupiah dan menekan laju inflasi, kurang didukung oleh 
kebijakan ekonorni lainnya. Nilai Rupiah yang terdepresiasi 

Demikian juga dengan tarif jasa transportasi harus 
diawasi den gan ketat prosentase kenaikanny a, agar 
masyarakat kita dapat merayakan hari-hari besar tersebut 
bersama keluarga dengan rasa bahagia walaupun kondisi 
ekonomi sebenarnya belum mendukung. Sekaligus sudah 
saatnya Pemerintah untuk memperbaiki pelayanan umum 
khususnya di bidang Transportasi Nasional agar masyarakat 
dapat menggunakannya dengan rasa aman, nyaman dan 
murah. 

kebiasaan masyarakat kita untuk "pulang mudik" di hari- 
hari istimewa tersebut. Hari-hari ini, harga-harga kebutuhan 
pokok tersebut telah meningkat tajam sebagai akibat 
kenaikan harga BBM yang di atas 100%. Dewan 
mengharapkan dalam rnasalah ini Pemerintah harus turun 
ke lapangan melihat langsung harga pasar sekaligus untuk 
dapat mengendalikannya termasuk ketersediaan stok yang 
cukup. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Kebijakan menaikkan harga BBM yang sangat besar 
persentasenya telah berdampak pada banyak hal. Yang 
sangat terpukul dengan kebijakan tersebut adalah rakyat 
miskin, meskipun Pemerintah berusaha memberikan 
kompensasi dalam bentuk Subsidi/Bantuan Langsung 
Tunai. Pemberian subsidi dengan model ini ternyata 
memunculkan problem di masyarakat bahkan telah 
menimbulkan korban jiwa. Selain itu, kebijakan ini 
memunculkan beberapa protes dan konflik di rnasyarakat. 
Kurang jelasnya kriteria "miskin" yang dijadikan patokan 
oleh BPS mengakibatkan banyak masyarakat miskin yang 
tidak terjaring dalam program ini. 

Pimpinan Dewan berharap, model Subsidi Langsung 
Tunai ini hendaknya jangan dijadikan program jangka 
panjang, karenajika diberikan dalamjangka panjang akan 
rnenciptakan ketergantungan dan ketidakberdayaan 
masyarakat. Tentunya ini bukan solusi yang baik untuk 
rnenyelesaikan masalah ke.misk inan di negeri ini. 
Kesempatan untuk menyalurkan kemampuan 
produktivitas yang ada dalam sebuah lapangan kerja 
adalah hal yang diperlukan oleh masyarakat miskin untuk 
menaikkan tingkat kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, 
untuk jangka panjang Pemerintah sebaiknya membuat 

cukup besar dapat menganggu perekonomian secara 
keseluruhan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi 
pencapaian target pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik 
Bruto). 
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Selain beresiko menimbulkan gizi buruk pada balita, 
dampak tidak langsung kenaikan harga BBM juga 
berpotensi menaikkan angka putus sekolah. Meskipun 
Pemerintah telah meluncurkan Program Kompensasi di 
bidang pendidikan yang bertujuan untuk menyelamatkan 
anak-anak dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah, 
namun belum merupakan jaminan bagi rnereka untuk 

Di lain pihak, kita menyaksikan bahwa kenaikan harga 
BBM juga menimbulkan melemahnya daya beli masyarakat 
yang kesemuanya ini dapat menjadi ancaman besar bagi 
masa depan bangsa, selain meningkatnya angka kemiskinan 
juga memburuknya gizi masyarakat. Data sepanjang tahun 
1990 hingga 2003 menunjukkan jumJah anak balita kurang 
gizi mencapai 8,31 % atau sekitar 23 juta anak. Kurang 
gizi pada masa balita mengakibatkan menurunnya tingkat 
kecerdasan anak, karena kondisi gizi buruk pada awal 
pertumbuhan tidak dapat diperbaiki lagi setelah anak 
melewati usia 5 tahun. Maka kemungkinan yang terjadi 
adalah adanya lost generation, yang akan menjadi born 
waktu bagi negeri ini ketika anak-anak tersebut tumbuh 
dewasa, 

program padat karya sebagai gantinya atau melanjutkan 
kernbali program IDT yang dulu pernah dilakukan oleh 
Pemerintah, meng-cover 28.000 desa tertinggal dimana 
sekarang ini baru tertangani kurang dari setengahnya. 
Sementara i tu , juga perlu langkah-langkah unt uk 
memberikan kredit murah kepada para nelayan agar mereka 
dapat kembali melaut sehubungan derig an tingginya 
harga solar. 
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Berkaitan dengan itu, sudah sepantasnyalah apabila 
Dewan mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan 
pemanfaatan berbagai jenis energi alternatif, yang selama 
ini hanya wacana saja, contohnya bio diesel, bio fuel 
seperti minyak dari buah jarak, dari umbi-umbian, gas 
dan batu bara. Peningkatan pemanfaatan energi alternatif 
akan mernberikan kontribusi positif terhadap perlindungan 
lingkungan. Untuk itu, sosialisasi perlu dilakukan agar 
masyarakat dapat segera memanfaatkannya. 

Sebenarnya negara kita adalah negara tropis yang tidak 
hanya kaya akan keanekaragaman hayati, tetapi juga kaya 
akan sumber energi. Namun hingga saat ini kita masih 
saja menggantungkan diri pada sumber energi fosil, yang 
keberadaannya sangat . terbatas di muka bumi. 
Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi fosil 
sangat tidak baik bagi perekonomian nasional, karena 
rentan terhadap keterbatasan sumber daya. Ketergantungan 
pada sumber energi fosil memang sudah seharusnya kita 
tinggalkan. Kita sudah seharusnya beralih pada energi 
alternatif yang tidak akan habis karena diperbaharui, energi 
yang lebih ramah terhadap lingkungan. Sumber energi 
tersebut tersedia banyak di Indonesia, hanya belum 
dimanfaatkan secara optimal. Saat ini pemanfaatan sumber 
energi alternatif kira-kira baru 1 %. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

dapat terus sckolah, karena masih adanya pungutan dari 
sekolah kepada orang tua siswa apabila biaya operasional 
sekolah melebihi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 
diberikan melalui PKPS BBM. 
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Akhirnya, kita semua harus melakukan introspeksi 
bahwa tugas pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi 
kewajiban salah satu pihak, melainkan kewajiban bersama. 
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu aksi nasional 
yang hams terealisir dan didukung oleh semua pihak. Oleh 

Apabila hal ini benar, maka bangsa Indonesia hams 
mengakui bahwa penetapan peringkat oleh berbagai 
kalangan dalam dan luar negeri sebagai negara yang jumlah 
korupsinya tinggi atau mengindikasikan maraknya korupsi 

4 ' 

bukan sesuatu yang mengada-ada, karena kasus korupsi 
ternyata telah merasuk ke hampir semua lini 
penyelenggaraan negara. Walaupun indikasi terhadap hal 
ini sudah lama diketahui, namun kasus yang terakhir 
sepantasnya telah benar-benar membuka mata dan 
menyadarkan kita bahwa mafia peradilan itu ada. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Masyarakat dikejutkan kembali dengan berita-berita 
korupsi. Kalau beberapa waktu yang Ialu, korupsi melanda 
institusi Pernerintah khususnya para pejabat dan mantan 
pejabat baik di KPU maupun di Departemen Agama, yang 
benar-benar mengejutkan. Kali ini, masalah korupsi diduga 
menyentuh lembaga yang disebut-sebut puncak peradilan 
atau benteng ter akh ir bagi pencari keadilan, yaitu 
Mahkamah Agung. 

Kita tidak hanya sebatas mengembangkan sumber 
energi alternatif, tetapi lebih pada bagaimana mengubah 
pola konsumsi energi. Penghematan energi memang hams 
kita Iakukan, demi generasi mendatang. 
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Peristiwa ini tidak saja menimbulkan korban jiwa dan 
harta yang membuat Indonesia kembali berduka, melainkan 
juga menimbulkan rasa ketakutan dan trauma di kalangan 
masyarakat. Khususnya masyarakat Bali sangat menderita 
akibat terjadinya dua kali born di wilayah ini Oktober tiga 
tahun lalu dan Oktober tahun ini, yang sudah jelas 
dikuatirkan akan memporakporandakan segi-segi ekonomi 
masyarakat Bali yang bertumpu pada sektor wisata. 

Dalam kaitan ini, Pimpinan Dewan telah melakukan 
pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, yang 
hasilnya adalah mengutuk keras peristiwa peledakan born 
Bali yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, 
menyatakan belasungkawa yang mendalam atas terjadinya 
peristiwa tersebut berikut para korban. Sebagaimana 

Pada tanggal 1 Oktober 2005 yang lalu, kita dikejutkan 
kembali dengan adanya aksi teror yang dilakukan oleh 
para teroris dengan melakukan peledakan born di Kuta 
dan Pantai Jimbaran, Bali. Aksi teror yang diduga born 
bunuh diri tersebut telah menimbulkan korban 23 orang 
meningal dan ratusan orang menderita Iuka-Iuka, baik 
warga negara Indonesia maupun warga negara asing. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

karena itu, Dewan memberikan dukungan atas langkah- 
langkah yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan aparat penegak hukum lainnya. Instruksi 
Presiden yang dikeluarkan untuk mempercepat 
pemberantasan korupsi hams dijalankan sebagaimana 
mes tin ya. 
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Dewasa ini rnusim penghujan telah tiba, kita juga harus 
mewaspadai kernbali merebaknya penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD). Kita cermati bahwa pasien 
Demam Berdarah di beberapa daerah akhir-akhir ini terus 
bertambah. Untuk hal ini, Dewan menghimbau kepada 
perangkat daerah, agar lebih mernberikan sosialisasi 
tentang kesehatan lingkungan, jangan sampai DBD menjadi 
wabah yang sangat membahayakan masyarakat. Dewan 
juga mendesak Pemerintah untuk meningkatkan tindakan 

Si dang Dewan yang terhormat, · 

Untuk itu, keterpaduan dari sernua langkah untuk 
menangkal terorisrne sangat kita perlukan baik dari aparat 
keamanan, Polisi dan TNI maupun warga rnasyarakat untuk 
bersama-sama memeranginya. 

diketahui bahwa di antara korban terdapat putri dari salah · 
satu Anggota Dewan. Pertemuan tersebut juga meminta 
waktu kepada Presiden untuk melakukan konsultasi untuk 
membicarakan masalah terorisme, tidak hanya masalah 
peledakan born di Bali baru-baru ini, tetapi juga penjelasan 
secara keseluruhan tentang langkah-Iangkah yang akan 
dilakukan dalam rangka melawan terorisme. Terkait dengan 
itu, kita menyarnpaikan penghargaan yang tinggi kepada 
Kepolisian Daerah Kalirnantan Timur yang telah berhasil 
menyita 900 detonator dan 370 kg Arnonium Nitrat yang 
biasa digunakan sebagai campuran pernbuatan born, berikut 
menangkap para tersangkanya yang merupakan satu 
komplotan. Hal ini menandakan bahwa jaringan terorisme 
ini benar-benar ada dan terorganisir, dan merupakan suatu 
ancaman kemanusiaan. 
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Dalam pada itu dengan masih. adanya korban sebagai 
akibat virus Flu Burung tidak hanya terjadi di beberapa 
daerah di Indonesia, tetapi juga disinyalir terjadi di 
beberapa negara di Eropa. Dewan menghimbau kepada 
Pemerintah untuk bergerak lebih cepat untuk mengatasi 
penyebaran penyakit ini lebih luas. Sos.ialisasi perlu 
dilakukan lebih gencar, agar masyarakat lebih waspada 
terhadap gejala dan bagaimana proses penularan terjadi, 
serta tindakan apa yang harus segera dilakukan jika dalam 
kondisi darurat. Karena jika virus ini telah bermutasi proses 
penularan antar-rnanusia Iebih mudah, maka hal ini bisa 
menjadi bencana lokal, regional, bahkan global. 

preventif dan kuratif dalam mengatasi penyakit DBD. 
Tahun lalu Pemerintah telah mengenakan status Kejadian 
Luar Biasa (KLB) untuk Demam Berdarah. Kita harapkan 
pada tahun · ini tidak sampai penetapan status terse but. 
Dalam usaha melibatkan peran serta masyarakat dan semua 
p ihak, kita d ap at be l aj ar dari negara lain yang 
menempatkan m asa lah ke sehatan Iingkungan dalam 
peraturan perundang-undangan, sehingga semua pihak 
mempunyai kewajiban un tuk merijaga kebersihan 
lingkungan. Hal ini bisa rnenjadi masukan bagi kita untuk 
memasukkan masalah kesehatan lingkungan tersebut ke 
dalam peraturan perundang-undangan, karena hingga saat 
ini masalah tersebut belum diatur secara jelas dan tegas 
dalam undang-undang. Ini menjadi penting bagi kita 
semua, mengingat akhir-akhir ini muncul banyak penyakit 
yang diakibatkan karena tidak bersihnya lingkungan, 
termasuk masalah diare yang sebagian penderitanya adalah 
anak-anak. 
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Untuk itu, Dewan berharap kondisi yang tidak kondusif 
ini tidak berkembang semakin buruk, dan sebagai bagian 

Sidang Dewan yang kami hormati, 

Selain masalah terorisme yang tidak hanya melanda 
Indonesia tetapi juga terjadi di beberapa negara, aksi-aksi · 
kekerasan di berbagai kawasan dunia pun menjadi 
perhatian kita. Seperti yang masih saja terjadi di Irak 
hingga saat ini, pembunuhan, born bunuh diri, benar-benar 
menyita perhatian masyarakat dunia. Hal ini menunjukkan 
betapa kehidupan masyarakat internasional belum 
sepenuhnya terbebas dari rasa arnan. 

Dalam kaitan dengan berbagai wabah yang sedang 
melanda masyarakat kita, kita semua dikejutkan dengan 
terjadinya musibah yang melanda warga masyarakat di 
daerah Aceh Tenggara baru-baru ini. Banjir bandang dan 
banjir susulan telah menghantam lirna desa di kecamatan 
Semadam, Aceh Tenggara tanggal 18 Oktober 2005 yang 
baru lalu. Banjir bandang ini telah menewaskan sejumlah 
penduduk dan merusak sarana dan prasarana, termasuk 
beratus-ratus rumah-rumah penduduk. Wilayah Aceh 
Tenggara ini pernah pula dilanda banjir bandang pada 
bulan April yang lalu yang juga menewaskan sekitar 15 
orang. Melalui forum ini izinkanlah Dewan menyampaikan 
sirnpati dan belasungkawa kepada keluarga para korban 
dan Pernerintah daerah setempat. Kiranya, aparat 
Perner intah seternpat dan Pemerintah pusat dapat 
melakukan langkah-langkah bantuan secepatnya dalam 
penanggulangan banjir tersebut. Banjir bandang ini 
diperkirakan diakibatkan oleh rusaknya ekosistem 
perbukitan di kawasan yang bersangkutan. 
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Sidang Dewan yang kami hormati, 

Terjadinya peristiwa gempa bumi dengan kekuatan 7 ,6 
skala Richter di Pakistan tanggal 8 Oktober lalu, yang 

dari kornunitas internasional, Indonesia perlu terus 
mendorong dan turut aktif mengupayakan perdamaian dan 
keamanan internasional. Di tingkat kawasan. upaya untuk 
memelihara perdamaian dan keamanan regional menjadi 
hal yang lebih penting lagi karena ini menyangkut 
kelangsungan pembangunan nasional kita. 

Dengan terjadinya peristiwa "Born Bali II", Dewan 
berharap Indonesia dapat lebih meningkatkan lagi kerja 
sama keamanannya, termasuk dalam hal pemberantasan 
terorisme, dengan negara-negara sekawasan dalam rangka 
memelihara perdamaian dan keamanan regional. Kerja 
sama keamanan ini sudah tentu harus berdasarkan asas 
kesamaan de raj at, saling menghormati, saling 
menguntungkan, dan saling tidak mencarnpuri urusan 
dalam negeri masing-rnasing. 

Khusus terkait dengan masalah terorisme, Dewan ingin 
menegaskan kembali bahwa terorisme bukanlah 
representasi dari sebuah kelompok, etnik, suku bangsa 
maupun agama tertentu. Terorisme merupakan masalah 
bersama umat manusia yang harus dicari dan diatasi akar 
permasalahannya, apabila diperlukan harus dibuat 
terobosan di bidang hukum dan perundang-undangan untuk 
memberi payung hukum yang kuat kepada aparat di dalam 
menangani terorisme. Terorisme memang harus dibasmi 
sampai ke akar-akarnya. 
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Wassalamu 'alaikam Warahmatullahi Wabarakatuh. 

menimbulkan korban jiwa puluhan ribu orang juga menjadi 
keprihatinan kita semua. Dewan turut berduka atas 
terjadinya peristiwa gempa bumi tersebut, dan berharap 
Pemerintah dan rakyat Pakistan dapat segera bangkit dari 
ujian yang dihadapinya ini. Dewan menyambut positif 
pengiriman bantuan kemanusiaan Pemerintah Indonesia 
bagi para korban gempa bumi di Pakistan tersebut, dan 
semoga bantuan kemanusiaan ini dapat turut meringankan 
beban penderitaan rakyat Pakistan yang menjadi korban. 
Disamping itu, tentunya kami mengajak para Anggota 
Dewan dan masyarakat, baik secara perorangan maupun 
kelompok untuk menaruh perhatian terhadap masalah ini 
dan ikut menyumbang bagi para korban gempa di Pakistan. 
Uluran tangan dunia internasional sangat diperlukan bagi 
para korban sebagaimana yang pernah kita rasakan pada 
saat terjadi gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias. 

Mengakhiri pidato pembukaan masa persidangan ini, 
Dewan juga mengucapkan selamat kepada rakyat Jerman 
yang telah memiliki Kanselir baru, Kanselir Angela 
Merkel, setelah sebelumnya terjadi negosiasi politik yang 
cukup alot di antara kekuatan politik Jerman pasca 
pelaksanaan pernilu beberapa waktu lalu. Dewan berharap 
di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel, 
hubungan Indonesia-Jerman akan lebih meningkat lagi. 

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan II 
ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat, 
taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. 
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Dari catatan Sekretariat Jenderal, Anggota Dewan telah 
menandatangani daftar hadir dari semua unsur Fraksi yang 
ada di lembaga ini. Oleh karena itu dengan mengucapkan 
Bismillahirahmannirrahim, ijinkanlah kami membuka 
Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2005-2006 pada pagi hari 
ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat ( 1) Peraturan 
Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Paripurna ini karni 
nyatakan terbuka untuk umum. 

Hari ini kami akan menyampaikan Pidato Penutupan 
Masa Persidangan yang akan menguraikan basil kegiatan 
Dewan selama Masa Sidang II dalam pelaksanaan tiga 
fungsi Dewan serta tanggapan Dewan terhadap beberapa 
permasalahan dan peristiwa yang dihadapi bangsa kita 
akhir-akhir ini. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera bagi kita sekalian, ·· 
Yang kami hormati Para Wakil Ketua, 
Yang kami hormati Para Anggota Dewan, 

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang II 
tahun Sidang 2005 - 2006, yang telah dimulai sejak 
24 Oktober 2005 yang lalu. Besok pagi Dewan akan segera 
memasuki Masa Reses Persidangan II sampai dengan 
tanggal 12 J anuari 2006 yang akan datang. 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II 

TAHUN SIDANG 2005 - 2006 
TANGGAL, 9 DESEMBER 2005 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Sebagaimana diketahui bersama, sebagai tindak lanjut 
dari Peraturan Tata Tertib yang baru, khususnya Pasal 236, 
pada masa sidang ini telah ditetapkan kembali susunan 
keanggotaan dan pimpinan alat-alat kelengkapan Dewan. 
Proses pemilihan pimpinan alat-alat kelengkapan Dewan 
ini, kecuali pimpinan Bamus, didasarkan pada prinsip 
musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut 
komposisi jumlah anggota tiap-tiap Fraksi di Dewan. 

Pada kesempatan ini, Pimpinan Dewan mengucapkan 
"Selamat" atas terbentuknya pimpinan alat kelengkapan 
DPR sesuai dengan struktur sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Tata Tertib yang baru. 

Sebelum melanjutkan pidato penutupan ini , sesuai 
dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijinkanlah Pimpinan 
memberitahukan kepada sidang Dewan yang terhormat 
tentang masuknya 2 (dua) buah surat. Yang pertama, 
surat dari Presiden No. R.99/Pres/11/2005 tertanggal 
29 November 2005 mengenai RUU tentang Pengesahan 
Konvensi Intemasional Pemberantasan Pengeboman oleh 
Teroris, 1997 (International Convention for the 
Suppression of Terrorist Bombings, 1997). Dan kedua, U sul 
Penggunaan Hak Angket berkaitan dengan impor beras 
yang di1akukan oleh Pemerintah yang ditandatangani oleh 
113 orang Anggota Dewan melalui surat tertanggal 
5 Desember 2005. Kedua surat ini akan diproses sesuai 
dengan mekanisme yang diatur dalarn Peraturan Tata 
Tertib DPR RI. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Beberapa hari yang lalu Presiden telah melakukan 
reshuffle terbatas Kabinet Indonesia Bersatu. Dewan 
menyambut baik langkah Presiden untuk mereshuffle 
Kabinet. Reshuffle kabinet secara terbatas khususnya dalam 
bidang ekonomi ini disambut positif oleh sebagian besar 
masyarakat. Kalangan Dewan juga optimis reshuffle 
terbatas ini akan membuka harapan baru bagi peningkatan 
kinerja pemerintahan ke depan. Tiga wajah baru yang 
masuk ke dalam kabinet adalah orang-orang yang telah 
kita ketahuikemampuarmya. Dr. Boediono adalah seorang 
teknokrat yang handal dalam menangani masalab ekonomi, 
sedangkan Sdr. Ir. Erman Suparno dan Sdr. Drs. Paskah 
Suzetta adalah anggota DPR selama beberapa periode 

Semua kritikan masyarakat harus kita terima dengan 
baik, kita cermati, dan kita evaluasi dalam rangka 
perbaikan kinerja Dewan ke depan. Pimpinan Dewan 
berharap agar semua kritikan masyarakat tersebut dapat 
mendorong kita semua untuk berbuat yang terbaik bagi 
masyarakat dan meningkatkan sensitivitas terhadap 
penderitaan rakyat. 

Dengan terbentuknya Pimpinan alat kelengkapan ini 
Pimpinan Dewan berharap kiranya dapat terbangun 
soliditas tim kerja yang tangguh, baik intern komisi dan 
alat kelengkapan Dewan lainnya maupun dalam kerjasama 
dengan Pimpinan Dewan. Kerjasama tersebut harus 
dilakukan dalam satu harmoni untuk meningkatkan kinerja 
Dewan yang senantiasa memiliki tekad untuk berjuang 
bagi kepentingan rakyat sesuai dengan posisi sebagai wakil 
rakyat yang tidak pernah Iuput dari sorotan publik. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Dalam melaksanakan . fungsi legislasi, pada Masa 
Sidang II ini Dewan bersama Pemerintah telah menyetujui 
2 (dua) Rancangan Undang-undang (RUU) untuk disahkan 
menjadi undang-undang, yaitu RUU tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 dan 
RUU tentang Guru dan Dosen. Dengan dernikian, sarnpai 
saat ini masih terdapat 56 (lima puluh enam) RUU yang 
berada dalam tahap pembahasan, baik pembahasan intern 
di Dewan maupun pembahasan b er s a ma dengan 
Pemerintah. Jumlah ini termasuk 6 (enam) RUU yang 
disampaikan oleh Presiden pada bulan November, yaitu 
RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, 4 (empat) RUU 
bidang Transportasi yang merupakan perubahan atas UU 

Banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh 
Pemerintah rnenuntut kabinet yang barn dapat segera 
bekerja melanjutkan program yang belum tertangani oleh 
Menteri sebelumnya dan menetapkan langkah-langkah 
untuk rnembangun ekonomi Indonesia dalam mengatasi 
krisis ekonomi, khususnya dalam mengurangi angka 
kemiskinan dan pengangguran. 

yang saat mi masing-masing memimpin Komisi V dan 
Komisi XI, serta sudah kita ketahui dedikasinya dalam 
melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu 
kita menaruh harapan agar Kabinet baru ini dapat segera 
bekerja untuk menangani perekonomian Indonesia yang 
rnemihak kepentingan rakyat dalam satu tirn kerja yang 
solid. 
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Perkeretaapian, UU Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, UU 
Penerbangan, dan UU Pelayaran, dan RUU tentang 
Pengesahan Persetujuan ASEAN mengenai Pencemaran 
Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary 
Haze Pollution) serta (satu) buah RUU yang masuk pada 
bulan Desernber, yaitu RUU tentang Pengesahan Konvensi 
Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999. 
Pembahasan terhadap semua RUU tersebut direncanakan 
akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. 

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa 
keanggotaan Komisi Pemilihan Umum pada bulan April 
2006, saat ini Dewan juga telah menyetujui usul inisiatif 
RUU tentang Penyelenggara Pemilu. Untuk itu, Pimpinan 
mengharapkan agar pembahasan terhadap RUU tersebut 
dapat segera dilaksanakan pada masa sidang yang akan 
datang, sehingga proses pemilihan anggota KPU dapat 
dilakukan berdasarkan UU yang baru. Dalam pada itu, 
DPR dan Pemerintah perlu membahas dan menyelesaikan 
Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di 
Aceh paling lambat tanggal 31 Maret 2006 sesuai dengan 
MoU (Memorandum of Understanding). 

Pada awal tahun 2005, DPR tel ah menetapkan 
Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yang 
merupakan instrumen perencanaan program pembentukan 
undang-undang yang disusun secara berencana terpadu, 
dan sisternatis. PROLEGNAS harus dilaksanakan secara 
konsisten. PROLEGNAS tidak boleh hanya sekedar 
menghasilkan · peraturan perundang-undangan yang 
diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan 
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Dalam masa sidang ini, DPD juga telah menyampaikan 
basil pengawasan terhadap pelaksanaan 5 (lima) Undang- 
undang, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah; UU No. 41 Tahun 1994 tentang Kehutanan; UU 
No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup; UU 
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
dan UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

dan pembangunan melainkan juga untuk memenuhi 
kebutuhan hukum masyarakat. Untuk tahun 2005. 
PROLEGNAS menetapkan 55 RUU, 14 di antaranya telah 
diselesaikan pembahasannya. 

Melihat jumlah RUU yang telah diselesaikan tersebut 
harus diakui adanya ketidaksesuaian antara perencanaan 
dengan realisasinya. Hal ini menunjukkan perlunya 
dilakukan evaluasi dari segi perencanaan dan pelaksanaan 
program pembentukan undang-undang di tahun-tahun 
mendatang. Evaluasi perlu dilakukan terhadap kendala dan 
hambatan, baik yang dihadapi oleh pihak intern DPR 
maupun bersama Pemerintah, sehingga program legislasi 
yang telah ditetapkan saja mungkin dapat dioptimalkan 
pelaksanaannya. 

Terkait dengan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) telah mengajukan 2 (dua) usul RUU kepada 
DPR, yaitu RUU tentang Pembeniukan Kabupaten 
Gorontalo Utara dan RUU tentang Hak Keuangan/ 
Administrasi Pimpinan/ Anggota Lembaga Negara serta 
Mantan Pimpinan Lembaga Negara RI. Kedua usulan dari 
DPD tersebut saat ini sedang diproses sesuai mekanisme 
yang berlaku di DPR. 
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Menyikapi beberapa prestasi tersebut, Dewan 
memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keberhasilan 
POLRI. Keberhasilan ini hendaknya ditindaklanjuti dengan 

Di bidang penegakan hukum dan kearnanan, upaya 
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk menangkap 
pelaku terorisme telah menunjukkan hasil dengan tewasnya 
Dr. Azahari, gembong teroris yang paling dicari, dalam 
penggerebekan di daerah ·Batu, Malang, Jawa Timur. 
POLRI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) juga 
telah berhasil menggerebek pabrik narkoba di Serang, 
Banten yang merupakan pabrik narkoba terbesar ketiga di 
dunia. Berturut-turut kemudian juga berhasil dibongkar 
produsen narkoba lainnya di daerah Jawa Timur dan 
sindikat pengedar narkoba yang dioperasikan dari dalam 
Rutan Salemba. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Fungsi pengawasan DPR telah dilakukan secara intens 
oleh Kornisi-kornisi DPR. Berbagai rapat kerja, rapat 
dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum telah 
dilakukan dalam Masa Sidang II ini untuk menyikapi 
berbagai permasalahan yang berkembang maupun dalam 
menindaklanjuti basil kunjungan kerja.komisi, 

Ibadah Haji. Di samping pengawasan terhadap pelaksanaan 
undang-undang, DPD juga menyampaikan hasil 
pengawasan terhadap Pengelolaan Daerah Perbatasan RI 
dengan negara lain. Selain itu, DPD juga telah memberikan 
masukan berupa pertimbangan mengenai RUU APBN 
Tahun 2006 dan RUU tentang Guru dan Dosen. 
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Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah dan berpuas 
diri dengan keberhasilan ini. Berkaitan dengan perayaan 
Natal dan Tahun Baru, Dewan meminta agar jajaran 
kepolisian di se]uruh Indonesia memberikan pengamanan 
ekstra sehingga dapat memberikan rasa aman kepada 
masyarakat dan peristiwa berdarah yang- pernah terjadi 
dalam perayaan Natal beberapa tahun yang lalu tidak 
terulang kembali. 

Dalam kaitan peningkatan kewaspadaan terhadap 
ancaman terorisme, Pimpinan Dewan menegaskan agar 
berbagai upaya yang dilakukan aparat hukum tidak sampai 
mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat 
dalam menjalankan aktivitas s eh ar i-h ar i termasuk 
kehidupan dalam lingkungan pondok-pondok pesantren. 

Hal ini mengingat jaringan teroris tersebut telah cukup 
berakar khususnya dalam hal rekruitmen para pelaku born 
bunuh diri. Bagi para pengikutnya, kematian Dr. Azahari 
tidak akan menumpulkan semangat terorisrne di kalangan 
mereka, apalagi bila hal itu terkait dengan ideologi yang 
bersifat fanatik yang bersumber dari penafsiran yang salah 
terhadap ajaran agama. 

melakukan penegakan hukum secara cermat, teliti, cepat, 
tegas, dan tuntas. POLRI perlu mengungkap jaringan dan 
sumber aliran dana yang dipergunakan oleh Dr. Azahari 
dan Noordin M. Top maupun kelompok lainnya yang 
belum teridentifikasi. Meski gembong teroris tersebut telah 
tewas, namun kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan 
karena ancaman teroris diprediksi masih memiliki 
kekuatan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Terhadap kejahatan narkoba, DPR meminta kepada 
KAPOLRI untuk terus berupaya secara maksimal memutus 
seluruh sistem dan jaringan sindikat perdagangan dan 
peredaran gelap n arkoba , baik nasional maupun 
internasional serta menindak tegas semua pelaku tindak 
kejahatan narkoba tanpa pandang bulu, termasuk dalam 
tubuh POLRI, dengan menindak tegas oknum penegak 
hukum yang terbukti menyalahgunakan wewenang, tugas, 
dan jabatannya. Dewan juga mengharapkan agar seluruh 
masyarakat bersatu padu dan berpartisipasi secara aktif 
dalam memerangi kejahatan narkoba. 

Dewan berharap, beberapa keberhasilan tersebut tidak 
memalingkan perhatian kita dari upaya untuk memberantas 
tindak pidana korupsi. Tingkat korupsi yang cukup tinggi 
dan telah merambah ke semua lini sendi kehidupan bangsa 
perlu menjadi kekhawatiran kita bersama. Untuk itu, tindak 
kejahatan terorisme, narkoba, dan korupsi perlu kita 
perangi bersama. karena secara perlahan tapi pasti. tindak 
kejahatan ini akan menghancurkan .bangsa Indonesia 
apabila tidak ditangani secara serius. Oleh karena itu 
diperlukan tindakan yang lebih berani, konsisten dan 
sistematis oleh perangkat hukum dalam pemberantasan 
korupsi. 

Selain keberhasilan tersebut, Dewan menaruh perhatian 
terhadap peristiwa yang menimpa warga Poso baru-baru 
ini. Pembunuhan dengan cara biadab terhadap tiga siswi 
SMA dan beberapa penembakan terjadi kembali di Poso, 
Sulawesi Tengah. Dewan sangat prihatin terhadap peristiwa 
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Mencermati perkembangan di Papua, Dewan 
menyambut baik terbentuknya Majelis Rakyat Papua 
(MRP) pada tanggal 31 Oktober 2005 yang lalu, sesuai 

Sidang Dewan yang terhormat, 

ini dan meminta kepada pihak POLRI agar segera 
menuntaskan pelaksanaan penegakan hukum di Provinsi 
Sulawesi Tengah. khususnya di Kota Palu dan Poso. 
Tindakan ini perlu segera di lakukan dalam rangka 
penanganan keamanan dan ketert1ban serta untuk 
mengembalikan situasi dan kondisi kamtibmas yang 
kondusif bagi masyarakat di wilayah tersebut, Untuk itu, 
Dewan mendesak Pemerintah agar mernperkuat operasi 
intelijen di Provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan 
masyarakat sebagai kekuatan suprastruktural untuk 
menghindari timbulnya korban yang lebih banyak. 

Dewan mengharapkan agar para pelaku yang sekarang 
ini telah ditangkap dan menjadi tersangka dapat segera 
diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. 
Dalam kaitan ini, Dewan mengharapkan Pemerintah segera 
menindaklanjuti rekomendasi yang telah dihasilkan oleh 
Panitia Khusus (Pansus) Masalah Poso sebagaimana 
disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 
28 Juni 2005. Di samping itu, mengingat seriusnya masalah 
Poso maka Rapat Bamus telah menyetujui dibentuknya 
Tim Pemantau/Pengawas Penyelesaian Masalah Kerusuhan 
di Poso dengan jumlah anggota sebanyak 17 (tujuh belas) 
orang yang diketuai oleh salah seorang Pirnpinan DPR RI 
dan sebagian besar anggotanya berasal dari Pansus Poso. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam melaksanakan fungsi anggaran pada masa 
sidang ini, Panitia Anggaran bersama dengan Pemerintah 
telah menyelesaikan pembahasan RAPBN 2006, dan 
bahkan dalam masa reses yang lalu rapat-rapat pembahasan 
RAPBN telah dilakukan Panitia Anggaran DPR RI. Dalam 

dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Papua. Dengan komposisi Anggota yang berjumlah 
42 orang, terdiri dari unsur adat (14 orang), unsur agama 
(14) orang, dan unsur perempuan (14 orang), Dewan 
berharap akan terjadi keseimbangan dari rakyat Papua yang 
terwakili dalam MRP. Sudah sepatutnyalah kita 
memberikan kesempatan kepada MRP untuk bekerja tanpa 
intervensi dari pihak-pihak lain, karena keberadaannya 
tiada lain adalah untuk menjamin seluas-luasnya 
kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat 
Papua. 

Dengan terbentuknya MRP tersebtit, masyarakat 
berpendapat bahwa sekarang ini situasi politik di Papua 
telah berada pada jalur yang benar, sesuai dengan UU 
tentang Otonomi Khusus Papua. Dewan juga berharap agar 
k e h a d ir an MRP dapat menjadi titik awal untuk 
menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh, 
komprehensif, dan demokratis, termasuk pelaksanaan 
pemilihan gubernur di Provinsi Irian Jaya Barat (lrjabar) 
dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Selain itu, Dewan juga mengingatkan kepada 
Pemerintah agar masalah Papua tidak melebar menjadi 
masalah internasional. 
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Akan tetapi Dewan mengingatkan agar Pemerintah 
tetap memantau kondisi dan perkembangan ekonomi secara 
aktual, c er mat , dan seksama. Selama mengikuti 
perkembangan yang terjadi, khususnya menyangkut 
anomali dari asumsi-asurnsi tersebut, Pemerintah hams 
senantiasa berkonsultasi dengan DPR dalam menetapkan 
kebijakan ekonorni yang pro-rakyat. 

Dengan adanya kesepakatan asumsi dasar penyusunan 
RAPBN Tahun Anggaran 2006 dan beberapa kesepakatan 
kebijakan tambahan, maka dari sisi Pendapatan Negara 
dan Hibah disepakati dapat ditingkatkan menjadi 
Rp. 625.237 miliar. Kenaikan tersebut antara lain 
bersumber dari penerimaan Perpajakan. 

Dewan juga rnemperhatikan secara seksama Belanja 
Negara, dimana terdapat kenaikan belanja Pemerintah pusat 

meJakukan pembahasan tersebut baik Panitia Anggaran 
maupun Pemerintah telah dengan sungguh-sungguh 
memperhatikan masukan-rnasukan dan pertimbangan DPD. 

Dal am pembahasan RAPBN, Pemerintah telah 
mengajukan usulan pelonggaran defisit anggaran pada 
APBN tahun 2006 untuk menampung tambahan stimulus 
fiskal guna rnendukung penciptaan lapangan kerja. Panitia 
Anggaran dan Pemerintah juga telah menyepakati asumsi 
dasar dalam RAPBN 2006 sebagai berikut: pertumbuhan 
ekonomi 6,2%, inflasi 8%, nilai tukar Rp.9.900/US$, 
tingkat bunga SBI 9,5%, patokan harga minyak 57 US$/ 
barrel, serta lifting minyak 1.050 juta/barel, Asurnsi-asumsi 
basil kesepakatan tersebut merupakan dasar dan indikator 
yang merupakan target pelaksanaan APBN 2006. 
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menjadi Rp. 427.598,3 miliar, termasuk di dalamnya 
belanja pegawai. Dengan adanya kenaikan tersebut Dewan 
ingin menekankan agar Pemerintah dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, terutama dengan adanya rencana 
peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan gaji pokok 
para pegawai negeri sipil (PNS), TNI/POLRI, dan 
pensiunan rata-rata 15%. 

Demikian pula dengan adanya kenaikan tunjangan 
fungsional dan kenaikan uang lauk-pauk yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2006. Dewan mengharapkan agar 
kebij akan ini dapat d ir eal is as ik an s esuai dengan 
kesepakatan dan dilaksanakan pada waktu yang tel ah 
disetujui, terutama untuk tenaga pengajar, tenaga 
kesehatan, peneliti, dan tenaga fungsional lainnya. 

Di s isi lain, Dewan sangat mengharapkan agar 
kenaikan ini dapat memacu para PNS dan anggota TNI/ 
POLRI makin bersernangat dalam meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, walaupun kita tahu bahwa kenaikan 
tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan hidup yang 
layak. Terlebih dengan adanya kenaikan harga kebutuhan 
pokok yang luar biasa sebagai implikasi kenaikan harga 
BBM yang sangat memberatkan seluruh rakyat. 

Kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM 
menyebabkan turunnya subsidi BBM yang dalam RAPBN 
2006 ditetapkan sebesar Rp. 68.460,6 miliar menjadi 
Rp 54. 276, 1 miliar pada APBN 2006 atau terjadi 
penurunan sebesar Rp. 14.184,5 miliar. Dalam hal besaran 
subsidi BBM ini Dewan memberikan catatan bahwa angka 
subsidi tersebut dihitung berdasarkan harga jual BBM saat 
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Berkenaan dengan Program Kompensasi Pengurangan 
Subsidi BBM, Dewan merasa prihatin atas dampak negatif 
yang timbul dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai 
(BLT), seperti aksi pengrusakan gcdung dan tindak 

Dewan juga mengingatkan Pemerrntah akan rentang 
waktu sekarang hingga Semester I tahun 2006 yang 
merupakan periode yang rentan bagi ekonomi Indonesia. 
Sampai akhir tahun 2005 inflasi diprediksi mencapai 
16-17 persen dan telah melewati batas psikologis. Dewan 
mengharapkan agar Pemerintah serius dalam menangani 
masalah inflasi ini, karena dampak inflasi lanjutan 
diperkirakan masih akan terjadi hingga kuartal pertama 
tahun 2006. 

Oleh karena itu Surat edaran tersebut harus dicabut, 
Dewan meminta Pemerintah agar di kemudian hari tidak 
tergesa-gesa memutuskan kebijakan yang berimplikasi 
terhadap masyarakat tanpa mempertimbangkan secara 
matang persetujuan dan kesepakatan bersama DPR. 
Meskipun demikian, Dewan menyambut baik kebijakan 
Pemerintah untuk menurunkan harga BBM bagi industri 
sampai dengan 13 persen sebagai konsekuensi turunnya 
harga minyak dunia. Hal ini memberi stimulan positif yang 
mengarah kepada kepercayaan p as ar terhadap 
perkembangan industri di tanah air. 

ini dan diasumsikan tidak akan ada kenaikan harga 
BBM pada tahun 2006. Dalam pada itu Dewan menolak 
adanya surat edaran Mendagri tentang adanya pungutan 
Rp. 50 terhadap penjualan setiap liter minyak tanah yang 
ditujukan untuk biaya pengawasan. 
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Permasalahan lain yang disoroti oleh Dewan dalam 
rapat kerja dengan Pemerintah baru-baru ini adalah 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Untuk itu Dewan meminta agar Pemerintah secepatnya 
dapat mempresentasikan program alternatif yang 
menyentuh rumah tangga miskin yang bersifat produktif, 
memberdayakan, lebih manusiawi, dan tidak mengandung 
resiko sebelurn tahun anggaran 2006 mendatang. 

kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, 
Dewan memandang perlu dilakukannya evaluasi secara 
mendasar dan menyeluruh terhadap program BLT serta 
mendesak Pemerintah untuk menindak tegas aparat di 
daerah yang melakukan pungutan liar atau pemotongan 
dana BLT. Untuk itu perlu dibentuk sebuah tim pengawas 
penyaluran BLT yang melibatkan instansi terkait, guna 
mencegah dampak negatif sebagai akibat ketidakcermatan 
data dalam penyaluran bantuan tersebut. 

Adanya berbagai protes, kritikan, dan aksi demo oleh 
sebagian anggota masyarakat terhadap program BLT 
menunjukkan bahwa Pemerintah perlu melakukan 
koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi secara intensif dan 
menyeluruh di lingkungan Kerne nter ian bidang 
kesejahteraan sosial, sehingga dapat ditemukan suatu for- 
mula yang paling tepat dalam memberikan bantuan bagi 
rakyat miskin. Pemerintah juga perlu meningk.atkan akurasi 
data mengenai jumlah penduduk miskin sehingga hanya 
mereka yang memenuhi kriteria tersebut yang mendapatkan 
bantuan. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam menanggapi masalah-masalah sosial 
kemasyarakatan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian 
Dewan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk menjadi 

Berkaitan dengan izin impor bagi· 70.050 ton beras 
dari Vietnam yang sudah terlanjur direalisasikan, Dewan 
perlu mengingatkan agar hanya jumlah tersebut yang benar- 
benar masuk ke Indonesia dan menindak tegas para 
spekulan beras yang menyalahgunakan dokumen impor. 
Oleh karena itu, Dewan sepakat dengan Pemerintah untuk 
meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap 
penyalahgunaan dokumen impor tersebut. Ke depan Dewan 
merigharapkan agar sebelum kebijakan impor beras 
diputuskan, Pemerintah hendaknya terlebih dahulu 
mengambil langkah-langkah sesuai dengan mekanisme 
impor beras, yaitu operasi pasar murni. Di samping itu, 
Pemerintah juga perlu memiliki data yang akurat mengenai 
stok beras sehingga kebijakan yang diambil tidak akan 
merugikan rakyat banyak terutama para petani. 

masalah impor beras. Kebijakan impor beras telah 
menimbulkan protes di kalangan masyarakat, terutama di 
kalangan petani. Menanggapi permasalahan tersebut, 
Dewan melalui komisi terkait telah melakukan Rapat 
Dengar Pendapat dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
permasalahan tersebut. Dewan secara tegas menolak 
kebijakan impor beras dan meminta kepada Pemerintah 
agar tidak lagi memberi izin impor beras kecuali hal itu 
benar-benar dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari 
Dewan Ketahanan Pangan Nasional. 
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Data BPS juga menunjukkan bahwa 10 penduduk 
rniskin meninggal dunia setiap hari. Disamping itu, temuan 
lain memaparkan adanya 5 juta anak balita (bawah lima 
tahun) yang menderita kekurangan gizi. Dengan kondisi 
seperti ini, Dewan dapat memaklumi apabila Indonesia 
masih menyandang predikat sebagai negara dengan 
penduduk buta huruf yang terbesar di kawasan Asia 
Tenggara, yang mencapai 15,04 juta jiwa atau 8,57% dari 
total jumlah penduduk. Dewan meminta agar Pemerintah 
secara serius menempuh segala upaya untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga dapat 
berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. 

Berkaitan dengan upaya tersebut di atas, Dewan 
menyambut baik Seruan Aksi Nasional "Tingkatkan 
Derajat Kesehatan Masyarakat" yang dicanangkan oleh 

sebuah bangsa yang berkualitas, dibutuhkan sumber daya 
manusia yang unggul, handal, dan berdaya saing kuat. 
Oleh karena itu, Dewan merasa sangat prihatin dengan 
indeks pembangunan manusia (human development index/ 
HDI) Indonesia yang terus mengalami penurunan dalam 
kurun waktu lima tahun terakhir ini. Apabila pada tahun 
1995 HDI kita masih berada pada peringkat ke-104 dunia, 
maka pada tahun 2005 ini posisi kita telah merosot ke 
urutan 110. Kita tidak dapat mengingkari kenyataan ini, 
mengingat sampai sekarang kondisi rnasyarakat kita secara 
keseluruhan memang masih belum dapat dibanggakan. 
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada akhir 
tahun ini penduduk miskin mencapai 72 juta jiwa atau 
mencakup 18 juta rumah tangga miskin. 
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Di samping itu, Dewan juga ingin meminta perhatian 
Pemerintah terhadap kondisi pengungsi Aceh dan Nias. 
Hampir satu tahun sejak terjadinya bencana alam tsunami 
yang melanda penduduk Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Kepulauan Nias, relokasi terhadap para pengungsi belum 
dapat dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak pengungsi 
yang tinggal di barak-barak pengungsian .. 

Dewan meminta agar Pemerintah dapat segera 
menuntaskan masalah relokasi ini. Selain menyediakan 
tempat tinggal yang layak huni dan memenuhi standar 

Dewan juga mengingatkan bi la tidak · lama lagi kita 
akan memasuki puncak musim penghujan pada bulan 
Januari sampai dengan Februari 2006, sehingga kita perlu 
melakukan segala tindakan pencegahan agar KLB demam 
berdarah yang pernah kita alami tahun lalu tidak terjadi 
kembali. 

Pemerintah beberapa waktu lalu. Dewan juga mendukung 
rencana Pemerintah untuk melaksanakan ·Program Desa 
Siaga sebelum tahun 2008. Dewan berharap agar program 
ini tidak berhenti di atas kertas, sehingga dapat memberi 
kontribusi yang signifikan bagi masyarakat luas. 

Terlebih saat ini kita sedang menghadapi beberapa 
masalah kesehatan yang perlu kita tanggulangi bersarna- 
sama secepatnya, seperti masih merebaknya wabah flu 
burung (avian flue), bakteri antraks yang sudah men ye bar 
di 12 provinsi, dan dua penyakit yang sudah mencapai 
taraf KLB (Kejadian Luar Biasa), yaitu penyakit malaria 
di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyakit polio di 
Surnatera Selatan. 
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Sidang Dewan yang terhorrnat, 

Sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan politik 
luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional adalah 
semakin meningkatnya kinerja diplomasi Indonesia yang 

Berkaitan dengan relokasi tersebut di atas, meskipun 
Dewan sepakat dengan Pemerintah bahwa pembangunan 
rumah untuk para pengungsi perlu dipercepat, namun 
Dewan tetap perlu mengingatkan bahwa penunjukan 
kontraktor secara langsung tanpa melalui tender yang 
dilakukan melalui revisi Peraturan Presiden No. 80 Tahun 
2003 perlu dikawal dengan prinsip transparansi untuk 
meminimalisasi terjadinya kolusi. 

Prestasi yang dicapai oleh kontingen Indonesia dalam 
SEA GAMES ke-23 di Filipina baru-baru ini juga menjadi 
perhatian Dewan. Indonesia ternyata hanya berada di 
peringkat ke-5 setelah negara Filipina, Thailand, Vietnam, 
dan Malaysia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk 
terbanyak ke l irna di dunia dan memiliki potensi 
sumberdaya manusia yang cukup besar, seharusnya kita 
dapat mencapai prestasi yang lebih baik. Untuk itu Dewan 
meminta Menteri Pemuda dan Olah raga serta KONI lebih 
serius dalam upaya meningkatkan prestasi atlet Indonesia 
di masa-masa yang akan datang. 

kesehatan, para pengungsi yang berstatus sebagai penyewa 
dan tidak memiliki lahan untuk membangun rumahnya 
sendiri juga perlu ditangani segera. Begitu pula dengan 
nasib mereka ke depan yang membutuhkan bantuan modal 
dan lapangan kerja agar dapat mencukupi kebutuhan 
hidupnya. 
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Dalam pada itu, pencabutan embargo senjata oleh 
Amerika Serikat kepada Indonesia baru-baru ini patut kita 

Untuk memerangi jaringan terorisme intemasional ini, 
Pemerintah harus dapat memutuskan jalur hubungan 
sumber dana pembiayaan berbagai aksi terorisme di 
Indonesia dari luar negeri melalui kerjasama yang baik 
antar-negara. Meskipun upaya memerangi terorisme harus 
dilaksanakan dengan cara seksama, Dewan tetap berharap 
agar tidak timbul persoalan baru seperti sikap saling curiga 
antar-kelompok maupun antar-negara. Karena untuk 
menjadi pemenang dalam perang melawan terorisme 
internasional ini diperlukan kerjasama yang kokoh antar- 
negara. 

berorientasi pada kepentingan nasional dengan memperkuat 
basis-basis kerjasama bilateral, regional dan internasional 
di berbagai bidang serta terciptanya dukungan masyarakat 
internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. 

Bangkitnya kelompok terorisme dan upaya born bunuh 
diri yang terjadi di berbagai tempat di dunia, seperti yang 
terjadi di Yordania baru-baru ini, sangat memprihatinkan 
kita. Sebagai negara yang telah berulang kali menjadi 
korban dari kejahatan terorisme, Dewan dapat merasakan 
kesedihan sangat mendalam yang dialami oleh para 
keluarga korban born bunuh diri di Yordania, termasuk 
korban dari Indonesia. Jaringan terorisme internasional 
yang mengancam dunia saat ini tidak akan dapat 
dipatahkan tanpa kerjasama antar-negara. Dewan juga 
meyakini bahwa j aringan terorisme yang ada di Indonesia 
saat ini tidak akan berkembang tanpa adanya dukungan 
dari jaringan terorisme internasional. 
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sambut baik. Pengalaman selama ini menyadarkan kita 
bahwa ketergantungan kebutuhan militer hanya pada satu 
negara akhirnya hanya akan menyulitkan Indonesia. 

Untuk itu Dewan berharap Pemerintah terns melakukan 
inovasi strategi pembelian senjata dan -efisiensi sistem 
persenjataan demi kepentingan pertahanan keamanan 
negara di masa depan. Pencabutan ·embargo senjata 
Amerika Serikat ini diharapkan tidak mengurangi sikap 
kritis Indonesia terhadap kebijakan politik Amerika Serikat. 

Perkembangan politik yang terjadi di Myanmar 
belakangan ini juga menjadi perhatian Dewan, terutama 
yang berkaitan dengan masalah penahanan tokoh oposisi 
Aung San Suu Kyi, yang baru diperpanjang kembali masa 
penahanannya oleh Pemerintah Myanmar. Masyarakat 
dunia, terrna suk Indonesia, merasa prihatin atas 
perpanjangan masa penahanan tersebut, karena hal itu 
tidaklah kondusif bagi upaya pengembangan demokratisasi 
secara damai di negara Myanmar. Kita semua berharap 
rejim yang berkuasa di Myanmar merespons secara 
positif keinginan masyarakat internasional dan kawasan 
yang menghendaki berkembangnya kehidupan demokrasi 
di Myanmar. 

Dewan juga memperhatikan dengan seksama basil 
kunjungan Presiden ke Korea Selatan dalam rangka 
menghadiri Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik 
(APEC) serta kunjungan kenegaraan ke India dan Pakistan 
baru-baru i n i. Kami berharap Pemerintah dapat 
memanfaatkan forum tersebut bagi perluasan akses pasar 
produk Indonesia. Kunjungan ke India dan Pakistan 
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Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah 
dilakukan serta berbagai permasalahan yang menjadi 
perhatian Dewan dalam Masa Sidang II ini. Selanjutnya, 
Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas kepada 
para Anggota Dewan yang akan melakukan kunjungan 
kerja. Selain daripada itu, mengingat tidak lama lagi kita 
akan memasuki penghujung akhir tahun, dalam kesempatan 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam pada itu, upaya peningkatan peran DPR di 
forum internasional pada akhir Oktober lalu DPR telah 
mengirimkan delegasi untuk menghadiri Sidang Majelis 
Umum PBB di New York Amerika Serikat dan menghadiri 
Sidang Umum ke-6 Association of Asian Parliaments for 
Peace (MPP) pada bulan November lalu di Thailand. 

DPR juga telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan 
pertemuan ke-8 Asian Forum of Parliamentarians on 
Population and Development (AFPPD). Kami berharap 
keikutsertaan aktif DPR dalam berbagai forum 
internasional tersebut dapat menciptakan kerjasama yang 
semakin konstruktif, toleransi, dan saling pengertian yang 
lebih baik dengan sesama negara Asia. 

diharapkan dapat meningkatkan kerjasama pembangunan 
Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan 
yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang 
signifikan kepada Indonesia. Terutama dalam upaya 
mencari terobosan baru bagi kerjasama ekonomi dan 
teknologi antar-negara berkembang dalam menghadapi 
kekuatan negara-negara maju saat ini. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

ini Pimpinan Dewan ingin rnen guc apkan selamat 
merayakan Hari Natal bagi Anggota Dewan yang beragama 
Nasrani dan Selamat Tahun Baru 2006 bagi seluruh 
Anggota Dewan. Semoga tahun 2006 membawa kehidupan · 
yang lebih baik bagi bangsa Indonesia dan kita dapat 
melaksanakan amanat rakyat secara Iebih baik daripada 
tahun-tahun sebelumnya. 

Selanjutnya, ijinkanlah kami menutup Sidang Dewan 
ini dengan ucapan syukur Alhamdulillahi Robbil'alamin. 
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Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 
The recent strike of the tsunami has resulted in 

unimaginable destructions. In Indonesia alone, the 

On behalf of the Indonesian people and Government, 
and my delegation, I would like, first of all, to extend our 
deepest gratitude and appreciation to the National 
Assembly of the Socialist Republic of Vietnam for the 
initiative of convening this one-hour special session on 
the earthquake and tsunami. 

We are also very grateful to all delegations for their 
support forthis initiative and for the sympathy over the 
losses of human lives and heavy material damage in the 
Indonesian provinces of Aceh and North Sumatra caused 
by the recent earthquake and tsunami. 

His Excellency Mr. Yasuhiro Nakasone, 
His Excellency President Nguyen Van An, 
Distinguished Colleagues, 
Ladies and Gentlemen, 

REMARKS BY H.E. MR. AGUNG LAKSONO 
SPEAKER OF THE INDONESIAN HOUSE OF 

REPRESENTATIVES ONE-HOUR SPECIAL 
SESSION ON THE RECENT EARTHQUAKE AND 

TSUNAMI 13TH ANNUAL MEETING OF THE 
ASIA-PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM 

HA LONG CITY, JANUARY 11, 2005 
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Supporting national rehabilitation and reconstruction 
programmes, the Leaders are committed to rehabilitation 
activities; the establishment of partnership; support for 

The commitments in the emergency relief include 
resource mobilization; the convening of international 
pledging conference and exploration of standby 
arrangements; the strengthening of coordination for the 
immediate distribution of the assistance; and the 
significance of effective channelling of the aid. 

The Special Meeting has adopted the Declaration on 
Action to Strengthen Emergency Relief, Rehabilitation and 
Reconstruction on the Aftermath of Earthquake and 
Tsunami Disaster of 26 December 2004 by consensus. 
which contains commitments in three major areas of 
concern: emergency relief, rehabilitation and 
reconstruction, and prevention and mitigation. 

Indonesia, and also other affected countries, cannot 
go alone in addressing the consequences .of the tragedy. 
The calamity of this magnitude requires collaborative 
responses in an unprecedented way. In this regard, and in 
response to the proposal of Singapore, to whom we are 
very thankful, on 6 January 2005 Indonesia hosted the 
Special ASEAN Leaders' Meeting on Aftermath of the 
Earthquake and Tsunami. 

calamity has claimed more than 100,000 lives and has 
made almost 600,000 people homeless. Temporary 
estimates show that the total cost of the catastrophe may 
end up between 1 and 1.5 billion US dollars. 
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Thank you. 

After I conclude my remarks. you will see a brief 
video presentation on the situation in Aceh before, during 
and after the tsunami attack. I hope it will help capture 
the magnitude of the event. 

Excellencies, 
Ladies and Gentlemen, 

Once again, on behalf of the Indonesian people and 
Government, I wish to thank governments, regional and 
international organizations, inc ludi.n g the APPF, 
non-governmental organizations, and individuals for the 
cooperation and the kind assistance. 

the debt moratorium proposal; and the participation of 
private sector. 

In order to prevent catastrophe and mitigate the 
consequences it brings about, the Leaders underline the 
importance of ASEAN regional mechanisms on disaster 
prevention; the establishment of a region-wide early 
warning system across the Indian Ocean and Southeast 
Asia; the promotion of public education and awareness of 
disaster prevention and mitigation; and the development 
of human and institutional capacity in operating the 
system. 
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In the economic sphere, we observe that despite of 
the various global commitments have been made to 
promote economic, social and human resources 
development, including those are set out in the 
Millennium Development Goals, the progress of it 
remains fruitless. 

As we begin a new millennium, we clearly witness 
that the current global political, economic and social 
situation stands still to be filled with uncertainties. 
Tensions, conflicts, even wars as well as acts of terrorism 
continuously happen in various parts of the world and 
pose a threat to our efforts in creating a more peaceful, 
secure and prosperous world. In facing great challenges 
in new century, Indonesia supports the statement of the 
UN Secretary General on the need to improve the current 
international security system and to strengthen the global 
collective defence. 

Mr. President, 
Honorable Delegates, 
Ladies and Gentlemen, 

SPEECH BY THE LEADER 
OF THE INDONESIAN PARLIAMENTARY 

DELEGATION AT THE GENERAL DEBATE OF 
THE 112th IPU ASSEMBLY 

MANILA - THE PHILIPPINES 
3-8 APRIL 2005 
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In this respect, we would like to thank governments, 
parliaments, regional and international organizations for 
their sympathy over the victims and to reaffirm our great 
appreciation for the generous contributions and assistance 
delivered by many countries and the overwhelming 
intention expressed by donor countries, international 
financial institutions, relevant international organizations 

As regard to social and environmental issues, I would 
like to remind all of us of the earthquake and tsunami 
disasters that hit Asia and Africa at the end of last year. 
The disasters have caused the massive lost of human lives 
and heavily socio-economic and environmental 
damages. In Indonesia alone, particularly in Aceh and 
North Sumatra provinces, the disaster has claimed more 
than 100,000 lives with many others missing and 
traumatized. 

Mr. President, 

In this regard, a new and innovative financing 
mechanism as an alternative development's financial 
resources should be developed inter. alia through the 
schemes of public-private partnership and debt swap since 
the later will give advantages to both developed and 
developing countries. Therefore, Indonesia believes that 
parliaments have important roles in materializing this 
purpose, and through inter-parliamentary cooperation we 
could help in efforts to realize this decade to be a decade 
of concrete implementation of the existing various 
international commitments. 
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Mr. President, 
Honourable delegates, 

In relation with the theme of "the impact of domestic 
and international policies on the situation of women", 
Indonesia finds it utterly important for promoting and 
advancing women empowerment. The 1945 Indonesian 
Constitution and other relevant laws and regulations 
provide more specific and firm guarantee for women rights 
and our political will and commitment to promote women's 
rights in political life and decision making process. 
Indonesia has also exerted its efforts to eliminate 

Now we are still striving to cope with the 
devastation. In this way, let me ensure that relief 
distribution management as well as rehabilitation and 
reconstruction efforts of the devastated communities are 
still undertaken and are doing in a well-planned, 
coordinated and transparent manner. In this relation, the 
Indonesian delegation calls on international community 
particularly donor countries and international financial 
institutions to fulfil their pledges of funds and 
assistance made to support the rehabilitation and 
reconstructicn efforts led by the governments of the 
affected countries, as well as for the establishment of a 
regional early warning system, particularly for tsunami, 
in the Indian Ocean and Southeast Asian regions. 

as well as private sector and civil society of the world at 
large to provide necessary funds and assistance to support 
the rehabilitation and reconstruction efforts in the 
devastated areas. 
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Thank you. 

Finally, the Indonesian delegation would like to 
reiterate that, concerted and unstoppable efforts need to 
be taken to address various problems and great 
challenges we are facing today, including by the members 
of IPU. With our strong commitment and the spirit of 
solidarity we fully hope that the 112th IPU Assembly 
will come out with fruitful solution, particularly in 
responding the devastating global politic, economic and 
social problems, including those related to women 
issues, as designated to be our main agenda in this august 
assembly. 

Mr. President, 

As to the promotion and advancement of women 
empowerment, the Indonesian government has developed 
a gender mainstreaming strategy, which is aimed at 
making all of its policies and programmes as gender 
sensitive. The National Strategic Plan has incorporated 
policies to deal with issues facing women and children, 
including policies to improve women's quality of life. 

discrimination against women by adopting International 
Instruments on Women's Rights into national legislative 
and other measures, as well as the implementation of the 
"Zero Tolerance Policy". 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Mengawali Sidang Paripurna DPR RI dalam rangka 
memperingati Hari Ulang Tahun MPR/DPR RI ke-60, 
perkenankanlah saya mengajak k i t a semua untuk 
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya yang 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Dari catatan Sekretariat Jenderal, Anggota Dewan telah 
menandatangani daftar hadir dari semua unsur fraksi yang 
ada di lembaga ini. Oleh karena itu, dengan mengucap 
Bismillahirrahmannirrahim izinkanlah kami membuka 
Rapat Paripurna ini, dan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 93 ayat ( 1) Tata Tertib DPR RI, maka Rapat 
Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum. 

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Yang kami hormati: 
Para mantan Ketua dan Wakil Ketua MPR dan DPR RI 
Para mantan Anggota Komite Nasional Pusat, 
Para Pimpinan MPR dan DPR RI, 

~ I Para Anggota DPR RI, '?I 
Para Undangan yang kami muliakan, 
Hadirin yang berbahagia, 

PIDATO KETUA DPR RI 
PADA PERINGATAN HUT MPR/DPR RI KE-60 

TANGGAL, 29 AGUSTUS 2005 
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Peringatan Hari Jadi MPR/DPR ke-60 mempunyai 
makna yang penting bagi kita. Sebab, untuk pertama 
kalinya Dewan Periode 2004-2009 ini memperingati hari 
jadi lembaga MPR/DPR RI. Peringatan ini merupakan 
momentum yang tepat untuk melakukan refleksi dan 
sekaligus introspeksi terhadap eksistensi peran, fungsi dan 
tugas-tugas pada Anggota Dewan baik secara kelembagaan 
maupun individu dalam penyelenggaraan tata kehidupan 
kenegaraan Republik Indonesia. Di samping itu, peringatan 
ini menjadi tanda syukur serta penegasan komitmen kita 
terhadap pentingnya suatu institusi demokrasi, yaitu Dewan 
Perwakilan Rakyat, yang keberadaan dan tugas-tugasnya 
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan, 

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya selaku Pimpinan 
DPR RI menyampaikan terima kasih atas kehadiran 
Pimpinan MPR, dan para undangan serta segenap Anggota 
Dewan, yang telah meluangkan waktu untuk bersarna-sama 
memperingati Hari Jadi MPR/DPR RI. 

telah melimpahkan kepada kita kesehatan yang baik, 
sehingga dengan rasa bahagia yang menyelimuti kalbu 
dan sanubari kita masing-masing, hari ini kita sekalian 
dapat saling bertemu dalam forum yang terhormat ini, 
untuk bersama-sama meniperingati Hari Ulang Tahun 
MPR/DPR RI yang ke-60. Sidang Paripurna Dewan untuk 
memperingati HUT MPR/DPR RI ini, kita laksanakan pada 
hari jadi MPR/DPR, yaitu tanggal 29 Agustus 2005, dan 
masih dalam suasana semaraknya 60 tahun Indonesia 
merdeka. 
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Pada saat peringatan Hari Jadi MPR/DPR ke-60 ini, 
sudah sepatutnya kita melihat kembali sejarah kelahiran 
dan dinamika peran badan perwakilan di tanah air kita. 
Sejarah ini penting kita ketahui, untuk dapatmelihat posisi 
kita pada saat sekarang, dikaitkan dengan sejarah 
berdirinya lembaga ini, serta harapan-harapan kita bersama 
di masa yang akan datang. 

Seperti .kita ketahui, sejarah ketatanegaraan kita di 
masa lampau diwarnai oleh dominasi eksekutif. 
Keberadaan lembaga perwakilan, baru diperkenalkan pada 
abad 20 dalam bentuk Volksraad (Dewan Rakyat) sebagai 
bagian dari politik etis tahun 1918. Lembaga inipun 
sebetulnya belum dapat disebut sebagai lembaga legislatif 
dalam artian yang sebenarnya, karena keberadaannya 
hanyalah sekedar memberi pertimbangan kepada Gubernur 
Jenderal. Demikian pula anggota Volksraad, .terutama yang 
berasal dari kalangan pribumi tidaklah dipilih tetapi 
diangkat dari berbagai kelompok masyarakat. 

Demikian halnya masa pendudukan Jepang sejak 1942, 
yang terjadi bukanlah perluasan hak pilih rakyat, tetapi 
mobilisasi dan sistem politik otoriter diterapkan. Karena 

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, 

Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. Ucapan syukur ini tentunya akan diikuti dengan 
komitmen kita semua bagi pelaksanaan perjuangan dan 
pengabdian -kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara 
serta Insya Allah sekaligus menjadi amal ibadah kita 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

- ·- ------- ------ -- 
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Sedangkan untuk membentuk sebuah parlemen yang 
bersifat sementara, UUD 1945 telah menentukan melalui 
aturan peralihan, yakni Pasal IV yang mengamanatkan: 
"Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung 
dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala 
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan 
Komite Nasional". Ketentuan inilah yang dijadikan dasar 
hukum bagi pembentukan lembaga legislatif. Dalam pada 
itu, pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI menetapkan 
ketentuan-ketentuan pokok mengenai Komite Nasional 
Indonesia Pusat atau dikenal dengan Komite Nasional 
Pusat. Dari sinilah kemudian dibentuk Komite Nasional 
Indonesia Pusat (KNIP) yang dianggap sebagai parlemen 
pertama di dalam negara Republik Indonesia. Badan ini 
dibentuk dan dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 
29 Agustus 1945, 12 hari setelah hari proklamasi, di 

itu, organisasi politik yang mulai marak berkembang pada 
saat itu, juga ikut dibekukan. Dengan demikian, keberadaan 
Volksraad pun dengan sendirinya bubar. Namun, ketika 
Jepang mulai menyadari akan kekalahannya, Jepang 
membentuk badan perwakilan yang dikenal sebagai Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) yang diketuai Dr. Radjiman. Badan 
ini kemudian diganti namanya menjadi Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Akan tetapi, badan ini 
baru benar-benar menunjukkan perannya justru setelah 
kemerdekaan. Pada sidangnya, PPKI menetapkan UUD 
negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dan juga mengangkat 
Presiden dan Wakil Presiden. 
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Selama lebih dari satu bulan Komite Nasional Pusat 
melaksanakan tugas-tugasnya selaku pembantu Presiden, 
dengan melakukan berbagai kegiatan di bidang eksekutif, 
namun situasi ini tidak memuaskan sementara golongan. 
Kemudian pada Sidang II Komite Nasional Pusat tanggal 
16-17 Oktober 1945 terdapat usulan agar diadakan 
perubahan mengenai pembagian kekuasaan dalam negara. 
Sehubungan dengan usulan tersebut, lahirlah Maklumat 
Wakil Presiden No. X (eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang 
menetapkan bahwa sebelurn terbentuknya MPR dan DPR, 
Komite Nasional Pu sat diserahi kekuasaan legislatif dan 
ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
Selanjutnya, disetujui pula bahwa pekerjaan sehari-hari 
Komite Nasional Pusat berhubung dengan gentingnya 
keadaan, dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP. 
Melalui perubahan fungsi ini, maka Komite Nasional Pusat 
tidak lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden, tetapi 
melaksanakan fungsi legislatif. 

Walaupun situasi kenegaraan di awal kemerdekaan 
masih tidak menentu, namun rnerupakan suatu kenyataan 
sejarah bahwa Komite Nasional Pusat justru mampu 
menampilkan sosok perjuangannya "di tengah-tengah 
gejolak perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
Komite Nasional Pusat berperan sebagai lembaga legislatif 
dan sekaligus sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat 
dalam situasi dan kondisi perang pada saat itu. 

Gedung Schouwburg yang pada saat ini dikenal dengan 
Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Inilah yang 
dijadikan tanggal kelahiran MPR/DPR RI. . 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Perubahan sistern pemerintahan, ketatanegaraan, serta 
UUD sangat mewarnai pasang surut dan dinamika peran 
MPR/DPR dalam sistem ketatanegaraan kita. Pasang surut 
peran lembaga perwakilan ini terus berlangsung sampai 
Presiden Soekarno memperkenalkan "Demokrasi 
Terpimpin" yang dinilainya lebih sesuai dengan 
kepribadian Indonesia. Sebagai konsekuensi diterapkannya 
Demokrasi Terpimpin tersebut adalah semakin melemahnya 
fungsi kontrol parlemen. Dinamika kehidupan di lembaga 
perwakilan ini terus berjalan sampai dengan berakhirnya 
kekuasaan Presiden Soekarno. 

Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, 

Perkembangan politik dan situasi kenegaraan di awal 
kemerdekaan menghendaki perubahan sistem pemerintahan 
dan ketatanegaraan. Pada sistem pemerintahan terjadi 
perubahan antara sistem presidensiil dan parlementer. 
Demikian pula pada sistem ketatanegaraan, sejarah telah 
mencatat berdasarkan basil Konferensi Meja Bundar 
(KMB) tahun 1949, Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), 
namun kemudian menjelma kernbali menjadi Negara 
Kesatuan. Kita juga mengenal berbagai Undang-Undang 
Dasar yang pernah diberlakukan, yaitu UUD 1945, UUD 
RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 yang berlaku lagi hingga 
sekarang setelah mengalami 4 (empat) kali perubahan 
selama era reformasi. 
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Sidang Dewan dan hadirin yang terhorrnat, 

Memasuki era reformasi, perubahan terhadap Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, telah berpengaruh terhadap struktur 
ketatanegaraan, susunan DPR serta hubungan DPR dengan 
lembaga-lembaga negara lainnya. 

Perubahan struktur ketatanegaraan ditandai dengan 
semakin tegasnya posisi dan kedudukan dari lembaga- 
lembaga negara yang melaksanakan 3 (tiga) kekuasaan 
dalam penyelenggaraan negara, utamanya yaitu kekuasaan 
eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. 

Memasuki era orde baru setelah berakhirnya kekuasaan 
Soekarno, keberadaan lembaga perwakilan juga tidak 
banyak mengalami perubahan se c ar a substansial. 
Pernerintahan Presiden Soeharto yang berusaha lebih 
menekankan pada prioritas pembangunan ekonomi, telah 
berdampak lebih jauh terhadap dinamika kehidupan politik 
dan lembaga perwakilan di Indonesia. Semenjak itu, 
keberadaan lembaga perwakilan lebih banyak didorong 
kepada fungsinya sebagai alat le g itimasi kebijakan 
Pemerintah. Penekanan prioritas pada kebijakan ekonomi 
yang mernbutuhkan stabilitas ini semakin lama semakin 
membuat peran lembaga perwakilan rakyat kurang optimal. 
Berbagai sebutan bernada ejekan diberikan kepada DPR. 
Pada saat itu, antara lain berkembang anggapan mengenai 
kedudukan DPR hanya sekedar sebagai "tukang cap" 
(rubber-stamp) dari keinginan pemerintah. 
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Pada sisi kekuasaan legislatif, terjadi penataan 
kelembagaan yang ditandai reposisi dan penegasan Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan 
membentuk undang-undang dan terbentuknya lembaga 
negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hasil 
perubahan terhadap UUD 1945 semakin mernperkuat corak 
dan kualitas demokrasi dalam lembaga perwakilan, karena 
sejak Pemilu 2004 semua Anggota DPR dipilih oleh rakyat 
melalui pemilihan umum, tidak ada iagi Anggota DPR 
yang diangkat. 

Pad a sisi kekuasaan yudikatif, UUD 1945 menetapkan 
tiga lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan 
yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 
dan Komisi Yudisial. Dalam hubungannya dengan 
kekuasaan yudikatif, DPR tetap berperan dalam pemilihan 
Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota Komisi 
Yudisial. 

Pada sisi kekuasaan eksekutif, UUD 1945 memperkuat 
karakter sistem pemerintahan presidensiil dengan 
menetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara 
langsung oleh rakyat, yarig telah berjalan dengan baik pada 
Pemilu 2004 lalu. Berdasarkan sistem pemerintahan 
presidensiil ini, Presiden secara politis tidak bertanggung 
jawab kepada DPR. Namun, Presiden memiliki 
pertanggungjawaban hukum apabila melakukan 
pelanggaran hukurn yang diproses rnelalui mekanisme yang 
dikenal dengan istilah impeachment. Mekanisme 
impeachment ini, diawali oleh peran DPR untuk menilai 
apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum oleh 
Presiden RI. 
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Sidang Dewan yang kami muliakan, 

Apabila kita mencermati terhadap pelaksanaan fungsi 
legislasi yaitu fungsi membentuk undang-undang yang 
sekarang ini ada pada Dewan Perwakilan Rakyat, dapat 
dimaknai sebagai bagian dari pembangunan hukum 
nasional, khususnya pembangunan materi hukum. Oleh 
karena itu, pemahaman terhadap fungsi Iegislasi. tidak saja 
terbatas pada aspek teknis dan prosedural terrnasuk 
pentargetan terhadap jumlah undang-undang yang hams 

Implikasi lebih jauh dari basil perubahan terhadap· 
UUD 1945, terhadap praktek penyelenggaraan negara, 
kalau sebelumnya dominasi eksekutif sangat kuat, 
sebaliknya pada saat ini ada kecenderungan kuatnya 
kekuasaan lembaga perwakilan rakyat. Begitu kuatnya 
kecenderungan transformasi pemberdayaan peranan politik 
DPR dalam sistem ketatanegaraan saat ini, sehingga 
menumbuhkan kesan seolah-olah telah terjadi pergeseran 
kekuasaan dari eksekutif (executive heavy) kepada legislatif 
(legislative heavy). 

Sesungguhnya, tidaklah demikian yang kita inginkan, 
karena kondisi ketatanegaraan kita memang berubah secara 
struktural, yakni ke arah hubungan yang lebih fungsional 
sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang konstitusional 
masing-masing lembaga negara. Pola hubungan antara 
lembaga negara, termasuk dalam hal hubungan legislatif 
dan eksekutif, sejauh rnungkin diupayakan bersifat checks 
and balances. 

Stdang Dewan dan hadirin yang kami rituliakan, 
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dihasilkan, tetapi lebih dari itu, pelaksanaan fungsi legislasi 
ini juga memiliki kekuatan formal atau legitimasi formal 
(formal legitimacy), yang secara substansial rakyat harus 
tunduk clan taat pada aturan yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang (substantive legitimacy). Secara substantif, 
undang undang merupakan perwujudan dari tugas negara 
untuk tidak saja menciptakan keadilan tetapi juga mengatur 
secara jelas tata kehidupan di dalam bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

Dalam kaitan dengan pergeseran kewenangan di dalam 
pembentukan undang-undang, ke depan melalui instrumen 
Program Legislasi Nasional yang telah disepakati bersama 
Pemerintah, diharapkan menghasilkan undang-undang yang 
menunjukkan komitmen dan karakter yang berpihak kepada 
masalah perlindungan Hak Asasi Manusia, kepada 
masyarakat lemah dan marjinal, menjunjung tinggi nilai- 
nilai keadilan dan jender serta lebih menfokus kepada 
tujuan bagi kemakmuran masyarakat. Peran dan tanggung 
jawab ini diharapkan mengarah kepada pengembangan 
Dewan sebagai pus at dari pernbentukan hukum (law 
center). 

Harus diakui, bahwa terdapat beberapa kondisi 
obyektif yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi 
legislasi ini. Hambatan-hambatan dimaksud antara lain 
mengenai supporting system pendukung fungsi legislasi 
yang belum disiapkan dengan baik, kondisi transisi sistem 
ketatanegaraan yang sedang dihadapi, terutama dengan 
lahirnya lembaga-lembaga baru sebagaimana diamanatkan 
oleh Perubahan UUD 1945, seperti halnya Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), efektivitas dari pelaksanaan 
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Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara 
sepihak atas kebijakan yang diambilnya terutama kebijakan 
yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup rakyat 
Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis. 
Sebaliknya bagi Pemerintah, Dewan berpendapat bahwa 
adanya pengawasan yang efektif dari DPR akan bermakna 
positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan 
itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan 
yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi 
harapan publik selama ini. 

Di samping itu juga untuk mengingatkan Pemerintah 
agar cermat dan berhati-hati dalam pengambilan suatu 
keputusan. Pengawasan yang dijalankan oleh DPR melalui 
alat-alat kelengkapan dan mekanisme kerja yang dimiliki 
sama sekali bukan untuk mencari-cari kesalahan 
Pemerintah, tetapi lebih merupakan suatu pertanggung- 
jawaban posisi DPR sebagai lembaga politik perwakilan 
rakyat. 

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR sebagai 
salah satu pilar demokrasi telah banyak menjalankan 
perannya secara kritis menyoroti berbagai kebijakan yang 
dilakukan oleh Pemerintah. Melalui pelaksanaan fungsi 
ini, Pemerintah akan senantiasa terawasi sehingga 
kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalah- 
gunaan kekuasaan dapat dicegah dan dihindarkan. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

fungsi pengawasan, serta terbatasnya anggaran bagi 
pelaksanaan fungsi legislasi DPR khususnya, dan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan pada umumnya. 
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Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, 

Sementara itu, pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan di 
bidang penetapan anggaran telah dijalankan melalui proses 
pembahasan RAPBN yang sekarang ini sedang dilakukan 
oleh Dewan, pembahasan perubahan APBN tahun berjalan, 
maupun pembahasan RUU Perhitungan Anggaran Negara. 

Proses penyusunan dan penetapan anggaran negara di 
satu sisi tidak saja menyangkut masalah makro ekonomi 
dan pokok-pokok kebijakan fiskal, tetapi juga menyangkut 
persoalan teknis perencanaan anggaran yang sebenarnya 
dapat disikapi dengan lebih bijaksana walaupun relatif sulit 
untuk dibahas secara mendalam dengan keterbatasan yang 

Ke depan, Dewan diharapkan untuk secara serius dan 
cermat dalam menggunakan hak-hak konstitusionalnya, 
utamanya Hak Angket, Hak lnterpelasi. dan Hak 
Pernyataan Pendapat, juga da larn memberikan 
pertimbangan dan persetujuan terhadap suatu hal yang akan 
diputuskan oleh Pemerintah. Rangkaian kewenangan di 
tangan legislatif dengan segala hak dan kewajiban yang 
melekat di dalamnya, tentu saja hams semakin mampu 
dijalankan secara efektif agar tidak terjadi suatu kondisi 
yang justru menunjukkan proses politik saling berbenturan 
tanpa tujuan. Sebaliknya, kesetaraan hubungan eksekutif 
dan legislatif dalam menjalankan kehidupan kenegaraan 
tentu mempunyai arti penting bagi pembentukan suatu 
proses pemerintahan yang. menampilkan karakteristik nilai- 
nilai good governance, yang menjunjung tinggi prinsip- 
prinsip keterbukaan, partisipasi, dan komitmen pada 
akuntabilitas publik. 



209 

Sudah merupakan tuntutan dan keharusan bahwa 
transparansi dalam proses pembahasan dan penetapan 
anggaran negara akan melahirkan suatu kebijakan fiskal 
atau kebijakan publik yang hams mampu meningkatkan 
kesejahteraan umum. Mekanisme perumusan kebijakan 
fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah biasanya relatif 
tertutup bi la dibandingkan dengan pembahasan di 
Parlemen. Transparansi dalam proses pembahasan dan 
penetapan APBN di Parlemen lebih memberikan peluang 
partisipasi publik atau masyarakat luas guna mengetahui 
dan mengkritisi berbagai program dan kebijakan fiskal 
dalam anggaran negara. 

Dalam masa sidang yang sekarang ini, Dewan 
mencermati bahwa situasi krisis ekonomi yang bergulir 
sejak 1998 belum juga dapat teratasi dengan baik. Satu 
hal yang sangat memprihatinkan yang .terjadi akhir-akhir 
ini adalah semakin terpuruknya nilai tukar rupiah hingga 
menembus angka lebih dari Rp. 10.000,- per US$ 1, suatu 
angka yang selama ini sangat kita kuatirkan. Posisi ini 

dimiliki oleh Dewan. Di sisi lain, proses penyusunan dan 
penetapan · anggaran negara j uga sang at sarat dengan 
muatan politik. Baik Pemerintah, maupun DPR, termasuk 
di sini kalangan partai politik, berkepentingan untuk 
memperjuangkan aspirasi kebijakan ekonominya dalam 
anggaran negara. Di tengah segala fenomena tersebut, DPR 
sebagai lembaga politik perwakilan rakyat dituntut selalu 
berusaha untuk mengedepankan kepentingan nasional, 
tanpa harus mengorbankan segala bentuk keragaman dan 
keunikan yang ·harus dihadapi. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Dalam pada it u , di dalam melakukan kiprah 
melaksanakan peran dan fungsinya, DPR selalu berusaha 
untuk bersikap terbuka terhadap berbagai saran, kritik, 
dan pendapat dalam rangka meningkatkan kinerjanya 
sebagai lembaga politik perwakilan rakyat. Sudah menjadi 
pengetahuan, di era yang penuh kebebasan dan keterbukaan 
saat ini, informasi apapun dapat dengan mudah diakses 
oleh masyarakat termasuk menyangkut peristiwa, rencana, 
dan agenda yang menjadi proses pembahasan di DPR. 

Untuk itu tim ekonomi Pemerintah hams bekerja keras 
dan lebih serius dalam menangani pelemahan rupiah ini, 
dan kepada komisi terkait Dewan, diharapkan dapat segera 
membahasnya terutama berkaitan dengan kemampuan 
Pemerintah mengelolafinancing gap dalam APBN akibat 
kenaikan harga minyak mentah tersebut. Berkaitan dengan 
itu, maka pembahasan RAPBN 2006 dan perubahan kedua 
APBN 2005 perlu kecermatan ketelitian dan memberikan 
prioritas utama bagaimana menjaga kesinambungan fiskal 
sebagai instrumen kunci kebij akan ekonomi negara. 

adalah posisi terendah sejak tiga tahun terakhir. Situasi 
ini sangat serius, oleh karenanya perlu dilakukan tindakan 
cepat, terkoordinir dan terpadu antara Pemerintah dan 
otoritas moneter agar nilai tukar rupiah tidak semakin 
merosot. Sudah jelas penyebabnya adalah berbagai faktor 
antara lain seputar peningkatan harga minyak mentah di 
pasar dunia yang tentunya ini akan berdampak pada 
peningkatan subsidi dan ujung-ujungnya pembengkakan 
defisit APBN kita. 



211 

Sidang Dewan yang terhormat, 

.• Dalarn rnomentum peringatan Hari Ulang Tahun 
MPR/DPR R] · sekaligus Ulang Tahun ke-60 Republik 

Kesadaran atas sikap kritis masyarakat terhadap kinerja 
DPR, kiranya hams merupakan pendorong bagi DPR secara 
kelembagaan dan bagi para Anggota DPR sendiri secara 
individual untuk terns berusaha meningkatkan kualitas 
profesionalitas dan komitmen politiknya sebagai wakil 
rakyat. Anggota DPR harus berani melakukan otokritik 
secara jujur atas kinerjanya selama ini sebagai seorang 
wakil rakyat di tengah berbagai opini negatif yang 
berkembang oleh masyarakat. 

Kegagalan atas upaya melakukan otokritik semacam 
itu , dikhawatirkan justru dapat mengundang krisis 
kepercayaan terhadap legitimasi dan profesionalisme 
kinerja wakil rakyat. Krisis legitimasi kelembagaan politik 
perwakilan rakyat yang berlarut-Iarut dapat menjadi salah 
satu potensi sikap politik masyarakat yang semakin apatis 
dan sangat mudah tergoda untuk bergerak secara tidak 
bertanggung jawab ke arah anarkis dalam mencapai tujuan 
atau kepentingannya masing-masing. 

Dalam periode keanggotaan DPR hasil Pemilu 2004 
ini, sangat terlihat bahwa sikap kritis masyarakat cenderung 
menjadi sesuatu yang menentukan bagi penilaian publik 
terhadap kinerja DPR. Masyarakat di berbagai lapisan, 
bahkan mulai dari tataran lokal, domestik, dan bahkan 
hingga tataran internasional selalu berusaha mencermati 
terhadap apa saja yang dilakukan, direncanakan dan 
ditangani oleh DPR. 
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Dalam perjalanan usianya yang kini telah memasuki 
60 tahun, DPR juga telah berperan dalam memperkuat 
penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan 
politik luar -ncgeri Indonesia melalui kegiatan diplomasi 
keparlernenan. Upaya menjalin hubungan bilateral maupun 
multilateral dengan bangsa-bang sa lain bukan hanya 
merupakan tugas Pemerintab sernata, tetapi j u g a 
merupakan tugas penting yang disandang oleh DPR sebagai 

Sidang Dewan dan hadirin yang saya muliakan, 

Kita tentu tak tega melihat sekitar 36 juta saudara kita 
setiap waktu bergelut keras di tengah kemiskinannya, dan 
kita pas ti tak sampai hati menyaksikan lebih kurang 10,9 
juta penganggur di negeri ini. Kita juga tentu tak rela 
generasi muda terperosok dalam jurang bernama narkoba 
yang akan mengakibatkan hancurnya masa depan mereka 
dan mati muda dengan sia-sia. Kita tentu tak akan 
membiarkan penyakit seperti HIV/AIDS, flu burung, dan 
sebagainya menggerogoti kesehatan tubuh masyarakat 
Indonesia. Untuk itu sernua, kita perlu bersatu padu dalam 
tekad, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui 
amanat yang dipercayakan rakyat kepada kita. 

Indonesia kita mengamati masih banyak masalah sosial 
yang benar-benar memprihatinkan, yang begitu menusuk 
nurani kita. Begitu banyak persoalan yang membutuhkan 
perhatian dan tindak lanjut seperti masalah kelaparan, 
kurang gizi, kerniskinan, narkoba, wabah penyakit, dan 
sebagainya. Kita tentu tak boleb membiarkan anak-anak 
balita kelaparan dan kurang gizi yang akan menghambat 
pertumbuhan mereka. 



213 

Seperti banyak negara lain, politik luar negeri 
Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan 
penyesuaian sejalan dengan perjalanan sejarah bangsa dan 
berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi. Selama 
kurun waktu tersebut, DPR senantiasa melakukan 
pengawasan dan turut serta secara aktif menjaga agar 

Kami meyakini hubungan persahabatan yang telah 
dibina selama ini akan sangat membantu memperkenalkan 
Indonesia yang damai, bersahabat dan bermartabat secara 
lebih luas. Citra yang baik ini akan membantu memperkuat 
diplomasi kit a di dunia internasional. Diplomasi 
keparlemenan yang sudah berjalan dengan baik ini 
diharapkan agar ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, 
mengingat tantangan dan perkembangan hubungan 
internasional yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam 
kaitan ini, diplornasi keparlemenan juga perlu diarahkan 
untuk meningkatkan peran civil society dan 
mengembangkan jaringan nasional, regional dan global 
yang sehat untuk memantapkan demokratisasi di tanah 
air. 

sala,h satu elemen bangsa Indonesia. Melalui kerjasama 
antar-parlemen, DPR telah turut mengembangkan dan 
rrieningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia 
dengan negara-negara sahabat, sedangkan melalui 
forum keparlemenan internasional, seperti Asean Inter- 
Parliamentary Organization (A/PO), Inter-Parliamentary 
Union (/PU) maupun Asia-Pacific Parliamentary Forum 
(APPF), dan lain-lain, DPR telah turut memperjuangkan 
kepentingan nasional di fora internasional. 
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Pada kesempatan HUT ke-60 MPR/DPR ini, atas nama 
Pimpinan Dewan, saya menyampaikan apresiasi kepada 
jajaran Sekretariat Jenderal yang terns menerus berusaha 
secara sungguh-sungguh memberikan pelayanan teknis, 
administratif kepada Dewan, dan mengupayakan dukungan 
keahlian guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas para 
Anggota Dewan dan alat-alat kelengkapan Dewan. Saya 
berharap, jajaran Sekretariat Jenderal senantiasa 
merigantisrpasi perubahan di masa mendatang yang 
semakin kompleks dan penuh tantangan. 

Oleh karena itu, dengan adanya struktur yang baru 
Sekretariat Jenderal, kiranya jaj.aran s t af dapat 
memperbaiki pelayanan dengan menekankan keseimbangan 
pelayanan teknis administratif dan pelayanan keahlian bagi 
pelaksanaan tugas-tugas Dewan melalui peningkatan 
sumber daya manusia di seluruh jajaran Sekretariat 
Jenderal. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

kebijakan luar negeri tetap berada dalam koridor yang 
telah di sepakati bersarna, yakni politik luar negeri 
Indonesia yang bebas dan aktif. Prinsip ini menegaskan 
pedoman politik luar negeri Indonesia yang independen, .. 
terlepas dari blok manapun, serta hanya mengabdi pada 
kepentingan nasional. DPR akan senantiasa mendukung 
upaya bangsa Indonesia untuk turut menjaga perdamaian 
dunia. Untuk menunjang penguatan diplomasi kita, 
pengawasan Dewan terhadap pelaksanaan politik luar 
negeri Indonesia akan terus dilakukan secara kritis dan 
proporsional. 
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Sidang Dewan yang terhormat, 

Hari ini kita rnemperingati HUT MPR/DPR RI ke-60. 
Dalam rangkaian peringatan ini dan sekaligus peringatan 
60 tahun kemerdekaan RI, Dewan telah menyelenggarakan 
pertandingan tenis Piala Ketua DPR. Penyelenggaraan 
pertandingail ini bertujuan memberikan ruang kepada para 
Anggota Dewan melakukan refreshing, penyegaran fisik 
dan mental melalui olah raga di sela-sela kesibukan 
menjalankan tugas kenegaraan yang demikian menyita 
waktu. Pertandingan tenis diikuti dengan antusias oleh Tim 
dari Dewan, dari Departernen, kantor Kementerian Negara, 
serta B UMN yang seluruhnya berjurnlah 23 tim. Sekretariat 
Jenderal juga ikut meramaikan HUT MPR/DPR dan 
HUT RI ke-60 melalui berbagai pertandingan yang 
dirangkum di dalam kegiatan Porseni. 

Hari ini juga dilakukan kegiatan donor darah yang 
dilakukan tidak hanya oleh Anggota Dewan, juga oleh 
jajaran Sekretariat Jenderal, dan pers. Tadi malam, telah 

Selanjutnya, pada HUT MPR/DPR RI yang ke-60 ini 
pun saya atas nama De,wan Perwakilan Rakyat juga 
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada 
jajaran pers, baik media cetak maupun media elektronix 
yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam 
me nso sial isasikan peran dan fungsi Dewan kepada 
masyarakat, serta ikut melakukan pengawasan terhadap 
kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. Kita 
mengharapkan kerjasama antara Dewan dan insan pers 
dapat terus ditumbuhkembangkan, ditingkatkan, terutama 
dalam rangka memberikan informasi yang konstruktif dan 
proporsional kepada masyarakat. 
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Dengan selesainya pembaeaan do'a, maka selesailah 
sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPR RI 
dalam rangka memperingati HUT MPR/DPR RI pada hari 
ini. Selanjutnya izinkanlah kami menutup Rapat Paripurna 
ini dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil 'alamin. 

I DIRGAHAYU MPR/DPR RI 

Wabillahittaufiq Walhidayah, 
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Terima kasih. I PEMBACAAN DO'A 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Mengakhiri Sidang Paripurna dalam rangka peringatan 
HUT ke-60 MPR/DPR RI ini, marilah kita bersama-sama 
meng ikuti pembaeaan doa yang akan dipimpin oleh 
Saudara Anshori Siregar, Le., Anggota DPRRI dari Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera. Dengan doa tersebut diharapkan 
agar kita senantiasa memperoleh petunjuk dan rahmat dari 
Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan 
tugas-tugas konstitusional kita, Kepada Saudara Anshori 
Siregar, Lc.; kami persilakan. 

dilaksanakan Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk, 
dengan lakon ruwatan "Bangun Sapta Arga" dengan dalang 
Ki Tristuti Rahmadi Soeryoseputro, dan lakon pagelaran 
''Wifatha Parwa" dengan dalang Ki Mantep Sudarsono, 
bertempat di gedung DPR RI. 
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A. Pengantar 

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) oleh Majelis 
Perrnu syawararan Rakyat Republik Indonesia telah 
memperkuat posisi dan kedudukan dari Iembaga-Iernbaga 
negara yang melaksanakan 3 (tiga) kekuasaan dalam 
penyelenggaraan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, 
kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. 

Pada sisi kekuasaan eksekutif, UUD 1945 
memperkuat karakter sistem pemerintahan presidensiil 
dengan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
secara langsung oleh rakyat. Di samping itu, penataan 
kekuasaan eksekutif ditandai pula dengan penghapusan 
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai satu lembaga 
negara yang berdiri sendiri. Penghapusan DPA dan perintah 
kepada Presrden untuk membentuk Badan Penasehat 
Presiden, memperjelas bahwa badan tersebut sebagai 
bagian dari kekuasaan eksekutif yang mendukung 
pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Demikian pula 
dengan kementerian negara, UUD 1945 mempertegas 

CERAMAH KETUA DPR RI 
TENTANG 

KEBIJAKAN LEGISLASI DPR RI 
UNTUK BAHAN KULIAH UMUM 

DI FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS INDONESIA, 

TANGGAL, 1 SEPTEMBER 2005 
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Pada sisi kekuasaan legislatif, terjadi penataan 
kelembagaan yang ditandai reposisi dan penegasan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai pemegang kekuasaan 
membentuk undang-undang dan terbentuknya lembaga 
negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
Sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan membentuk 
undang-undang, DPR RI melaksanakan tiga fungsi, yaitu 
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 
Demikian pula, DPD dengan kewenangannya yang terbatas 
dalam bidang Iegislasi, anggaran dan pengawasan tetap 
dilihat sebagai bagian lembaga negara di bidang kekuasaan 
legislatif. 

Pada sisi kekuasaan yudikatif, UUD 1945 
menetapkan tiga lembaga yang terkait dengan pelaksanaan 
kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang 
ketiga lembaga negara di bidang kekuasaan yudikatif 
tersebut, diatur dalam undang-undang tersendiri. 

kedudukan Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden 
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Penguatan 
kedudukan kementerian-kernenterian negara ditandai pula 
dengan perintah UUD 1945 untuk mengatur mengenai 
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 
negara dengan undang-undang. Berdasarkan sistem 
pemerintahan Presidensiil ini, Presiden secara politis tidak 
bertanggung jawab kepada DPR. Pertanggungjawaban 
Presiden adalah pertanggung-jawaban hukum apabila 
melakukan pelanggaran hukum yang diproses melalui 
mekanisme impeachment. 
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B. Penguatan Togas dan Fungsi DPR RI 

Penguatan posisi dan kedudukan DPR berdasarkan 
UUD 1945 terjadi pada ketiga fungsi DPR, yaitu pada 

Di samping itu , UUD 1945 tetap mengakui dan 
memperkuat kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Lembaga negara i n i bertugas melakukan 
pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, 
(pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN)). Dengan demikian, pelaksanaan 
tugas ini dapat memperkuat pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN. 

MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, 
melainkan lembaga negara yang sejajar dengan lembaga- 
lembaga negara lainnya. Kewenang an MPR adalah 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 
me1antik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan hanya 
dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 
Kewenangan MPR lainnya adalah menyelenggarakan 
sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang 
diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan Wakil 
Presiden, serta menyelenggarakan sidang untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden dalam jangka waktu selambat- 
lambatnya tiga puluh hari setelah pelaksana .tu g as 
kepresidenan dilakukan oleh Menteri Luar N egeri, Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. apabila Presiden 
dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau 
tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan. 
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Demikian pula dengan fungsi pengawasan. Undang- 
Undang Dasar Negara 1945 membatasi beberapa kebijakan 
yang sebelumnya menjadi hak prerogatif Presiden. 
Beberapa keputusan strategis termasuk pengangkatan 
seseorang untuk menduduki suatu j abatan tertentu haruslah 
mendapatkan pertimbangan, bahkan persetujuan DPR. 
Sedangkan di bidang penetapan anggaran, walaupun tidak 
ada perubahan mendasar yang berkaitan dengan 
kewenangan DPR, namun pada dasarnya sejak sebelum 
perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR di bidang anggaran 
sangatlah kuat, karena tanpa persetujuan DPR terhadap 
RAPBN yang di ajukan oleh Pemerintah, Pemerintah 
terpaksa menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Oleh 
karena itu, khusus di bidang penetapan APBN, tanggung 
j a wab Dew an pada saat ini adalah meningkatkan peran 
sesuai dengan kewenangan yang ada pada UUD 1945. 

Implikasi dari hasil perubahan terhadap UUD 1945, 
terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan, kalau 

fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penetapan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di 
bidang legislasi, terjadi pergeseran kekuasaan membentuk 
undang-undarig dari Presiden .. kep ada DPR. Hasil 
perubahan UUD 1945 memberikan kekuasaan membentuk 
undang-undang kepada DPR (Pas al -20 ayat (1)). 

Sebaliknya kekuasaan Presiden secara konstitusional 
direduksi menjadi hak untuk mengajukan RUU (Pasal 5 
ayat ( 1 )). Konsekuensi dari perubahan konstitusi terse but 
adalah terjadi peningkatan peran DPR, baik secara Jembaga 
(peran kolektif) maupun secara individual. 
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1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR sebagi 
salah satu pilar demokrasi telah banyak menjalankan 
perannya secara kritis menyoroti berbagai perilaku dan 
kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini secara 
keseluruhan dijalankan dalam kerangka menciptakan 
sistem politik yang bersifat checks and balances, terutama 
berkenaan dengan hubungan antar lembaga, khususnya 
antara lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. 
Pemerintah akan senantiasa terawasi sehingga 
kemungkinan terjadinya penyimpangan dan 
penyalahguriaan kekuasaan dapat dicegah dan dihindarkan. 
Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan sepihak atas 
kebijakan yang diambilnya yang sangat berpengaruh 
terhadap hajat hidup orang banyak. Sebaliknya bagi 
Pemerintah, adanya pengawasan yang efektif dari DPR 
akan bermakna positif selain untuk meningkatkan kinerj a 
birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks 

sebelumnya dominasi eksekutif sangat kuat, sebaliknya 
pada saat ini ada kecenderungan kuatnya lembaga 
perwakilan rakyat. Ha k-h a k ko ns ti tu s i o na l yang 
memberikan peran yang besar kepada DPR menuntut peran 
yang lebih berbobot dari DPR dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya. 

C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR 

Di bawah ini akan diuraikan pelaksanaan ketiga fungsi 
DPR baik di dalam pelaksanaan fungsi legislatif, fungsi 
pengawasan maupun fungsi anggaran. 
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b. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 
diajukan ol eh DPD terhadap pelaksanaan undang- 
undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 
dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi Ia i nny a , pelaksanaan APBN, pajak, 
pendidikan, dan agama; 

a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja 
negara, serta kebijakan Pemerintah; 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, 
sebagaimana masih menjadi harapan publik selama ini. 
Juga untuk mengingatkan Pemerintah agar cermat dan 
berhati-hati dalam pengambilan suatu keputusan (sebagai 
contoh: keputusan menaikkan harga BBM). Pengawasan 
yang dijalankan oleh DPR melalui alat-alat kelengkapan 
dan mekanisme kerja yang dimiliki sama sekali bukan 
untuk mencari-cari kesalahan Pemerintah, tetapi lebih 
merupakan suatu pertanggungjawaban posisi DPR sebagai 
lembaga politik perwakilan rakyat. 

Pada dasarnya seluruh bentuk kegiatan DPR adalah 
merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi pengawasan 
terhadap jalannya pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan 
dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD. dan DPRD, kemudian 
dijabarkan dalam Peraturan Tata Tertib, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai tugas dan wewenang yang terkait 
dengan fungsi pengawasan, yaitu: 
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L memberikan persetujuan kepada Presiden untuk 
rnenyatakan perang , membuat perdamaian, dan 
perjanjian dengan negara lain, serta membuat 
perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan 
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat 
yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau 
pembentukan undang-undang; 

J. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak- 
lanjuti aspirasi masyarakat; dan 

g. memilih tiga orang calon anggota Hakim Konstitusi 
dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan; 

h. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk 
mengangkat duta, menerima penempatan duta negara 
lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian 
arnnesti dan abolisi; 

f. memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang 
diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai 
Hakim Agung oleh Presiden; 

e. me mb er ikan persetuj uan kepada Pres ide n atas 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi 
Yudisial; 

c. mernilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD; 

d. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 
pertanggungjawaban keuangan negara yang 
disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 
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Pada prinsipnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) merupakan produk legislasi DPR, karena 
APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBN dituangkan dalam bentuk undang- 
undang. 

Peran DPR dalam penetapan APBN sangatlah penting, 
karena APBN merupakan instrumen kunci kebijakan 
ekonomi negara, yang perlu keterlibatan parlemen dalam 

a. mengajukan rancangan undang-undang; !;>I / 

b. mengajukan pertanyaan; 

c. menyampaikan usul dan pendapat; 

d. memilih dan dipilih; 

e. membela diri; 

f. imunitas; 

g. protokoler; dan 

h. keuangan dan administratif. 

2. Pelaksanaan Fungsi Penetapan APBN 

k. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang 
ditentukan dalam undang-undang. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga 
perwakilan politik rakyat pada umumnya dan utamanya 
perannya di bidang pengawasan terhadap pemerintahan, 
DPR secara kelembagaan mempunyai beberapa hak yaitu 
berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat. Sedangkan masing-masing 
individu Anggota DPR sendiri mempunyai hak: 
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Proses penyusunan RAPBN diawali dengan 
penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka 
ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR 

penyusunan dan penetapannya. Penetapan APBN tidak saja 
· menyangkut masalah teknis, namun sarat dengan muatan 
politik dalam bentuk berbagai kebijakan publik (public 
policy). Oleh karena itu. Pemerintah dan DPR, bahkan 
partai politik berkepentingan untuk memperjuangkan 
aspirasi kebijakan ekonominya dalam APB.N. 

Pentingnya peran DPR dalam penetapan APBN 
paling tidak didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu 
pertama, perlunya mekanisme checks and balances dalam 
hubungan kerja dan kewenangan antara Pemerintah dan 
DPR (Parlemen). Mekanisme ini penting sebagai suatu 
upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan 
pemerintahan yang bersih (good and clean governance). 
Pemikiran kedua, adalah aspek "keterbukaan 
(transparancy)". Mekanisme perumusan kebijakan 
Pemerintah biasanya lebih tertutup dibandingkan dengan 
mekanisme yang berlangsung di Parlemen. Oleh karena 
itu, peran DPR atau parlemen dalam penetapan APBN 
ti d ak lain dimaksudkan pula unt uk me nc ipt ak an 
keterbukaan atau transparansi dalam perumusan kebijakan- 
kebijakan penting bagi warga negara. Pembicaraan dan 
pembahasan RAPBN yang dilaksanakan secara terbuka di 
parlemen, memberi peluang partisipasi publik atau 
masyarakat luas untuk mengetahui dan mengkritisi 
berbagai program serta kebijakan yang tertuang dalam 
APBN. 
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Peran dan tanggung jawab Dewan yang terkait dengan 
fungsi Anggaran diterapkan pula dalam rangka pembahasan 
Laporan Realisasi Semester l/APBN dan Prognosis 6 
(enam) bulan berikutnya. Pembahasan Laporan Realisasi 
Semester I/APBN dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya 
sebagian besar dilaksanakan oleh Panitia Anggaran DPR 
(yang merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan) 
dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan 
dan Gubernur Bank Indonesia. Hasil dari evaluasi ini 
menjadi bahan untuk penyusunan dan penetapan Perubahan 
APBN tahun anggaran berjalan, yang dilakukan sebelum 
anggaran negara bersangkutan berakhir. Perubahan APBN 
dalam tahun berjalan dapat terjadi antara lain: 

untuk dibahas bersama-sarna di masing-masing kornisi dan 
Panitia Anggaran. selambat-Iarnbatnya 'pertenguhan bulan 
Mei tahun berjalan. Dalam rangka penyusunan RAPBN 
ini, Menteri/Pimpinan lembaga selaku pelaksana anggaran 
menyusun rencana kerja dan anggaran kernenterian negara 
tahun berikutnya, disampaikan kepada DPR dalam forum 
r ap a t -r ap a t k erj a. tentunya setelah diselesaikan 
pernbahasannya di internal Pemerintah. Rencana Kerja 
Pemerintah dan Anggarannya yang telah dibahas dan 
disepakati bersama dengan DPR, ditetapkan menjadi 
APBN. melalui UU tentang APBN. Sesuai fungsi dan 
kewenangannya, DPR dapat menetapkan atau menolak 
RUU APBN yang disusun dan diajukan oleh Pemerintah 
kepada DPR. Sejak pemerintahan Orde Baru terbentuk 
tahun 1967. tidak pernah DPR menolak RUU APBN yang 
disusun oleh Pemerintah. 
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Dalam kerangka pemikiran demikian, pelaksanaan 
fungsi legislasi DPR merupakan implementasi dari konsep 
negara hukum (rech.staat), y aitu suatu konsep yang 
menjunjung tinggi supremasi hukum. Suprernasi hukum 
berarti, hukum atau produk legislasi yang dihasilkan DPR 
diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai 
pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan. 

3. Fungsi Legislasi DPR 

Bagi DPR, pelaksanaan fungsi legislasi atau 
membentuk undang-undang dimaknai sebagai bagian dari 
pembangunan hukum nasional, khususnya pembangunan 
materi hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 
fungsi legislasi, tidak saja terbatas pada aspek teknis dan 
prosedural yang berorientasi pada mengejar jumlah 
undang-undang yang dihasilkan, tetapi fungsi tersebut 
diletakkan sebagai bagian dari sub-sistern pembentukan 
hukum nasionaL 

(iv) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 
anggaran yang berjalan. 

(i) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai 
dengan asumsi yang digunakan dalam APBN tahun 
anggaran sedan& berjalan; 

(ii) perubahan pokok kebijakan fiskal; 

(iii)keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya 
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar 
kegiatan atau antar jenis belanja; 
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Secara operasional, pelaksanaan fungsi pembentukan 
undang-undang DPR dilaksanakan melalui beberapa 
kewenangan di bidang lagislasi, yaitu: mengajukan RUU, 
membahas dan menindaklanjuti RUU dari DPD. membahas 

Dalam kaitannya dengan upaya mensej ahterakan 
rakyat, itu berarti produk legislasi atau undang-undang 
yang dihasilkan DPR merupakan suatu bentuk formal dari 
suatu kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPR 
melakukan salah satu tugas negara, yaitu menciptakan 
keadilan distributif (distributive justice) dengan membagi 
atau mendistribusikan sumber daya yang ada kepada 
masyarakat, baik melalui undang-undang pada umumnya, 
maupun melalui undang-uridang ten tang APBN. 

Supremasi hukum tidak menghendaki adanya 
kesenjangan antara norma dan peri laku masyarakat. 
Supremasi hukum mensyaratkan hukum yang dihasilkan 
tidak saja memiliki kekuatan formal atau legitimasi 
formal (Formal Legitimacy), tetapi secara substansial juga 
rakyat tunduk dan taat pada aturan yang ada (Substantive/ 
Moral Legitimacy) 

Di samping itu, fungsi legislasi Dewan dimaknai pula 
sebagai bagian dari pelaksanaan konsep negara 
kesejahteraan (welfare state), yaitu suatu konsep negara 
yang dicirikan dengan pentingnya campur tangan 
(tanggung jawab) negara atau Pemerintah dalam upaya 
mensejahterakan rakyat. Campur tangan negara memasuki 
semua bidang kehidupan yaitu sosial, ekonomi, politik, 
dan budaya, yang secara formal di lakukan melalui 
instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan. 
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Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan 
legislasi yang terbatas, karena DPD tidak memiliki hak 
suara dalam. menentukan rumusan akhir suatu Rancangan 
Undang-Undang. Hak yang dimiliki hanyalah mengajukan 
RUU kepada DPR dan memberikan pertimbangan, 
khususnya mengenai RUU tentang masalah-masalah 
otonomi daerah dan RUU tentang APBN. Sesungguhnya 
DPD memiliki legitimasi yang kuat ~an ruang lingkup 
tugas jelas, dalam menyiapkan RUU-RUU tersebut. Oleh 

b. Membahas dan Menindaklanjuti. RUU yang 
diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah 

a. Mengajukan RUU 

Undang- Undang Dasar 1945 pada dasarnya 
memberikan kewenangan secara individual kepada 
Anggota Dewan untuk mengajukan Rancangan Undang- 
Undang (Pasal 21 UUD 1945). Oleh karena itu, peran 
individu Anggota Dewan dalam pengajuan RUU usul 
inisiatif sangat menentukan. Walaupun dalam prakteknya, 
kewenangan individual tersebut dilaksanakan secara 
kolektif, sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib 
Dewan, namun sesungguhnya hak untuk mengajukan RUU 
adalah hak individual Anggota Dewan. Peraturan Tata 
Tertib DPR mengharuskan pengajuan RUU paling kurang 
oleh 13 (tiga belas) anggota atau olehKornisi/Gabungan 
Komisi atau Badan Legislasi. 

RUU bersama dengan Pemerintah menfasilitasi partisipasi 
publik dalam pembentukan undang-undang memberikan 
keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. 
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.-- -- . 
undang-undang didasarkan pada pernikiran, bahwa pada 

Pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan 

d. Menfasilitasi Partisipasi Publik Dalam 
Pembentukan Undang-Undang 

karena itu, peraturan tata tertib DPR mengarahkan agar 
RUU yang diajukan DPD tidak berakhir pada penolakan 
RUU. tetapi perlunya pembahasan yang mendalam untuk 
penyempurnaan RUU, sehingga RUU tersebut memenuhi 
standar, baik secara teknis maupun substantif untuk 
menjadi RUU Usul Inisiatif DPR untuk kemudian dibahas 
bersama dengan Pemerintah. 

c. Membahas RUU bersama dengan Pemerintah 

Suatu Rancangan Undang-Undang dapat disahkan 
Presiden untuk menjadi undang-undang apabila telah 
mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden (yang 
diwakili Menteri) dan DPR (Pasal 20 ayat (2)). 
Pembahasan RUU merupakan suatu proses yang 
dilaksanakan secara kolektif, yang dilaksanakan baik dalam 
Rapat Panitia Khusus atau Komisi terkait, terakhir 
diputuskan dalam Rapat Paripurna. Proses pembahasan 
RUU, baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari DPR 
melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, sebelum RUU 
tersebut disampaikan kepada Presiden untuk disahkan 
menjadi undang-undang. Apabila RUU yang telah dibahas 
bersama antara DPR dan Pemerintah kemudian diajukan 
kepada Presiden dan dalam 30 hari Presiden tidak 
menandatanganinya. maka dengan sendiriny.a RUU tersebut 
menjadi Undang-Undang (Pasal 20 ayat (5) UUD 1945). 
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Sa l ah satu perubahan penting d al arn sistem 
ketatanegaraan kita adalah pembentukan lembaga 
Mahkamah Konstitusi (Pasal 14 ayat (3) UUD 1945. jo. 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

e. Memberikan Keterangan Dalam Sidang Mahkamah 
Konstitusi 

Untuk maksud tersebut, undang-undang telah 
menfasilitasi hak masyarakat berpartisipasi dalam 
pembentukan undang-undang, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Secara teknis, mekanisme 
penyampaian usulan atau masukan masyarakat diatur dalam 
Peraturan Tata Tertib DPR (Pasal 139-141). Dalam kaitan 
itu , DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai 
kewajiban moral untuk mengakomodasi berbagai masukan 
masyarakat, baik yang disampaikan secara tertulis maupun 
lisan sebelum dan pada saat pembahasan RUU. 

dasarnya undang-undang mengatur tentang hak dan 
kewajiban warga negara. 01eh karena · itu, wajar apabila 
rakyat yang menjadi subye k dari setiap peraturan 
perundang-undangan ikut berpartisipasi dalam proses 
perumusan suatu 'RUU. dalam bentuk - memberikan 
masukan, pendapat dan tanggapan. Partisipasi publik ini 
merupakan cara yang efektif membangun kemampuan 
masyarakat sebag ai cermin dijalankannya hak-hak 
demokratis masyarakat untuk dilibatkan dalam pemenuhan 
kebutuhan r aky at , di satu sisi, dan pencerminan 
penampungan aspirasi masyarakat. dari sisi Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
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Be be rap a putusan Mahkamah Konstitusi yang 
membatalkan keseluruhan undang-undang seperti dalam 
kasus Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan dan pembatalan beberapa pasal seperti 
dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi menjadi pelajaran yan,g sangat berharga 
bagi Dewan. Hal ini mengingatkan Dewan untuk lebih 
cermat dalam rumusan materi dan substansi undang-undang 
agar sesuai dengan landasan ideologis, . filosofis dan 
konstitusional yang terdapat dalam Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945. Walaupun undang-undang merupakan 
produk politik, namun DPR memiliki tanggung jawab 
untuk taat kepada filosofi dan konstitusi negara, sehingga 
undang-undang yang dihasilkan tidak hanya semata-mata 
untuk kepentingan politik praktis dan jangka pendek. 

Konstitusi) .. Salah satu kewenangan dari Mahkamah 
Konstitusi adalah melakukan judicial review terhadap 
undang-undang. Dengan kewenangannya itu, Mahkamah 
Konstitusi menguji apakah substansi dan materi undang- 
undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pernerintah sudah 
sesuai dengan norma-norma dasar dalam UUD 1945. 

Dalam kaitannya dengan kewenangan tersebut, maka 
salah satu tanggung jawab dalam proses judicial review 
adalah memberikan keterangan yang berkaitan dengan 
rumusan pasal UU yang dimintakan untuk diuji. Dalam 
praktekny a , keterangan yang diberikan itu memuat 
argumentasi pembelaan untuk mempertahankan rumusan 
pasal yang ada. 
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Menyusun program legislasi nasional merupakan 
tanggung jawab yang besar, karena sejak tahun 2005 tidak 
mengenal lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 
dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang 
menjadi acuan dalam penyusunan Program Legislasi 
Nasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan Program 
Legislasi Nasional tahun 2005-2009 dan program legislasi 
tahunan, DPR harus merumuskan visi dan mi s i 
pembangunan hukum nasional secara keseluruhan sebagai 

Peran dan tanggung jawab Dewan dan Anggota Dewan 
dalam penyusunan Program Legislasi Nasional sangat 
penting , karena Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 
menetapkan bahwa penyusunan Program Legislasi 
Nasional dikoordinasikan oleh DPR, khususnya alat 
kelengkapan Dewan yang secara khusus menangani fungsi 
legislasi, yaitu Badan Legislasi Dewan. Peran dan tanggung 
jawab ini mengarah kepada pengembangan Dewan sebagai 
pusat dari pembentukan hukum (law center). 

Kebijakan legislasi DPR yang tertuang dalam program 
legislasi n a s io na l , telah disusun bersama dengan 
Pemerintah. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan 
program pembentukan undang-undang yang disusun secara 
berencana, terpadu dan sisternatis. Secara operasional, 
Prolegnas memuat daftar Rancangan Undang-Undang yang 
disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta 
dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional 
untuk jangka waktu lima tahunan dan satu tahunan. 

D. Kebijakan Legislasi DPR RI Dalam Program 
Legislasi Nasional Tahon 2005 - 2009 
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Kebijakan legislasi DPR didasarkan pada v i s i 
pembangunan hukum nasional, yaitu: terwujudnya negara 
hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan 
sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan 
perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan 
dan kebenaran yang mengabdi kepada kepentingan rakyat 

Hal ini mungkin saja terjadi karena proses 
pembentukannya yang kurang partisipatif. Kelemahan pada 
materi dan sarana serta prasarana hukum berdampak pada 
kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya 
kepercayaan masyarakat terhadap aturan-atauran hukum 
dan lebih berbahaya lagi apabila terjadi kesenjangan antara 
norma-norrna hukum dan perilaku masyarakat sebagaimana 
yang kita lihat selama ini. 

Kebijakan legislasi DPR yang te rtu an g dalam 
Prolegnas disusun berdasarkan kondisi obyektif bahwa 
pelaksanaan program pembangunan hukum tahun 
2000-2004, masih jauh dari harapan dan rasa keadilan 
masyarakat, baik pada aspek pembangunan materi hukum, 
budaya hukum, maupun sarana dan prasarana hukum. Pada 
aspek materi hukum misalnya, masih diternukan materi 
hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, 
baik secara vertikal maupun horizontal, belum sepenuhnya 
menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif 
terhadap masalah perlindungan Ha:K Asasi Manusia, 
masyarakat lemah dan marjinal, nilai-nilai keadilan, dan 
jender. 

dasar penentuan RUU dan prioritasnya, baik untuk tahunan 
maupun Iirna tahunan. 
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1. mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam 
rangka penggantian terhadap peraturan perundang- 
undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat 
yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, 
dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat; 

2·. mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang 
sadar hukum; 

3. mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, 
profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi; dan 

4. mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi 
dan berwibawa. 

Berdasarkan visi dan misi yang digambarkan di atas, 
maka arah kebijakan legislasi DPR adalah: 

1. membentuk peraturan perundang-undangan di bidang 
hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, 

Untuk mencapai visi sebagaimana dirumuskan di alas, 
program legislasi disusun dengan misi: 

dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa 
serta tumpah darah Indonesia, memajukan .kesejahteraan 
umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kernerdekaan , · perdamaian abadi dan keadilan sosial 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
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7. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum 
secara tegas profesional dan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan dan 
keadilan jender; dan 

6. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai 
dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman; 

2. mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan 
kolonial dan menyempurnakan peraturan perundang- 
undangan yang ada yang sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan j aman; 

3. mempercepat proses penyelesaian rancangan undang- 
undang yang sedang dalam proses pembahasan dan 
membentuk undang-undang yang diperintahkan oleh 
undang-undang; 

4. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru 
untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan 
ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan 
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan 
kejahatan trans nasional; 

5. meratifikasi secara selektif konvensi intemasional yang 
diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, 
demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta 
pelestarian lingkungan hidup; 

pe mban gunan d aer ah , sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, sebagai 
pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
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6. menyangkut revisi atau amandemen terhadap undang- 
undang yang bertentangan dengan undang-undang 
lainnya, 

2. merupakan perintah Ketetapan Majelis Permusya- 
waratan Rakyat Republik Indonesia. 

3. yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain; 

4. mendorong percepatan reformasi; 

5.. warisan Prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan 
kondisi saat ini; 

8. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan 
pembangunan di segala bidang yang m~ngabdi kepada 
kepentingan r ak y at , bangsa d an negara guna 
mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, 
legitimasi dan keadilan. 

Berdasarkan kerangka, visi, misi serta arah kebijakan 
Prolegnas, DPR dan Pemerintah menetapkan 284 RUU 
yang menjadi prioritas tahun 2005-2009. Dari jumlah 
tersebut, 55 RUU ditetapkan menjadi prioritas tahun 
pertama. Namun, daftar RUU tersebut setiap tahun dapat 
dievaluasi, diverifikasi, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika dan perkembangan masyarakat dan prioritas yang 
tidak terlaksana tahun sebelumnya dijadikan prioritas tahun 
berikutnya. 

Penentuan skala prioritas RUU ditetapkan berdasarkan 
beberapa pertimbangan yakni: 

l. merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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Perlu jug a dikernukakan beberapa kondisi yang 
menjadi hambatan untuk terpenuhinya prioritas Tahun 
Pertama DPR RI periode 2004-2009, yaitu: 

I. Supporting System yang diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja Dewan di" bidang leg is lasi , 
sampai saat ini belum tertata dengan baik; 

Untuk merealisasikan pe mbentuk an RUU yang 
menjadi prioritas tahun pertama, DPR RI pada Masa 
Sidang I. yaitu pada bulan September ini akan membahas 
41 RUU, baik untuk proses pengajuan menjadi RUU Usul 
Inisiatif maupun pembahasan dengan Pemerintah. 
Beberapa di antara RUU tersebut adalah RUU tentang 
Energi, RUU tentang Guru dan Dosen, ·RUU tentang 
Rahasia Negara, RUU tentang Penanggulangan Bencana, 
RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU tentang 
Kementerian Negara, RUU tentang Dewan Penasihat 
Presiden. 

9. mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi 
kerakyatan yang berkeadilan; 

10. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk 
memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan 
sosial masyarakat. 

8. berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak 
asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip 
kesetaraan dan keadilan jender: 

7. ratifikasi terhadap perj anjian internasional: 
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Pelaksanaan fungsi pembentukan UU tidak lain dari 
pembentukan hukum, khususnya materi hukum. lnteraksi 
antara pendidikan hukum dan lembaga DPR merupakan 
satu hal penting yang perlu kita pikirkan bersama. Ada 

E. Pendidikan Hokum dan Pembentukan Undang- 
Undang 

2. DPR periode ini berada dalam kondisi transisi sistem 
ketatanegaraan, dimana lembaga-lembaga baru yang 
diamanatkan oleh perubahan UUD 1945. seperti DPD, 
baru terbentuk. Dengan demikian hubungan tata kerja 
antar kedua lembaga tersebut, masih dalam tahap 
mencari bentuk yang ideal. 

3. Di dalam satu Tahun Si dang, Dewan harus membagi 
diri dengan pelaksanaan fungsi yang lain, yaitu fungsi 
pengawasan dan fungsi anggaran. Pada tahun pertama 
yang sekaligus merupakan masa peralihan antara 
Presiden lama dan Presiden baru , permasalahan 
perubahan anggaran negara cukup menyita banyak 
energi dan perhatian para Anggota Dewan. 

4. Masalah anggaran seringkali menjadi hambatan. Proses 
pembentukan sebuah undang-undang harus dipahami 
sebagai satu kesatuan kegiatan yang diawali dari 
sebuah penelitian atau pengkajian. Pembentukan 
undang-undang tidak dapat diartikan hanya pada saat 
pembahasan R UU di DPR. Dengan demikian, secara 
sistematis nantinya diharapkan ketik~ sebuah RUU 
telah disiapkan draft dan naskah akademisnya maka 
tahun depan dapat segera dibahas. 

' 
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Demikianlah gambaran singkat mengenai Kebijakan 
Legislasi DPR RI yang merupakan bagian dari tugas dan 
fungsi Dewan sebagai pemegang kekuasaan legislatif 
dalam sistem ketatatanegaraan menurut UUD 1945. 
Kiranya dialog ini dapat saling meningkatkan pemahaman 
antara aktivitas ilmiah di Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia dan kegiatan legislasi di lembaga perwakilan 
rakyat DPR RI. 

F. Penutup 

2. Pendidikan hukum (fakultas hukum), aktif memberikan 
saran dan pandangan akademis terhadap R UU yang 
sedang dibahas di DPR. Pandangan akademis ini 
penting untuk mengimbangi berbagai pendapat dan 
pernikiran Fraksi-fraksi di DPR yang lebih didasarkan 
pada bobot politis untuk setiap rumusan undang- 
undang. 

3. Kerjasama dalam bentuk penyediaan tenaga ahli, 
bahkan perancangan suatu RUU, mulai dari pengkajian 
dan penyusunan naskah akademik RUU. 

1. Pendidikan hukum dituntut untuk melahirkan dan 
menyumbangkan sarjana hukum yang siap untuk 
mengembangkan visi pembangunan hukum ke depan. 

beberapa bagian penting yang perlu mendapat perhatian 
dalam interaksi tersebut: 
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Today, after a long period of cooperation, we. 
members of AIPO, should be looking whether this 

Since its inception twenty seven years ago, AIPO has 
successfully enhanced the cooperation and solidarity 
among the parliaments of ASEAN countries. Since its 
beginning with five member countries, now AIPO has 
developed to include eight member countries and two 
special observers, Myanmar and Brunei DarussaJam. 

On behalf of the Indonesian Parliament delegation, 
I would like to take this opportunity to extend our thanks 
and appreciation to the President of AIPO and the 
Organizing Committee of the 26th General Assembly as 
well as to the Government and the people of Lao PDR for 
the excellent arrangement of this important event. 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Excellency Samane VIGNAKET, President of AIPO, 
Distinguished Delegates, 
Ladies and Gentlemen. 

SPEECH BY. 
H.E. HR. AGUNG LAKSONO 

SPEAKER OF THE HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
AT THE 26'h GENERAL ASSEMBLY OF AIPO 

IN VIENTIANE, LAO PDR 
19 SEPTEMBER 2005 
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In this connection, Indonesian Parliament would like 
to thank the Thai National Assembly for successfully 
convening two meetings of the Study Committee in Chiang 
Mai (13-16 May 2005) and in Bangkok (7-10 August 
2005). The Study Committee has come up with several 
recommendations which will be an important agenda for 
our deliberation at this Assembly meeting. In relation to 
this process, Indonesian parliament has prepared a Concept 
Paper on Transforming AIPO into a More Effective and 
Integrated Institution, which has been adopted as part of 
the report of the Study Committee. 

We all realize that the process of transforming AIPO 
will require 'participation from all of us. The diversity that 
exists among member countries will be an important source 

The views and thoughts to enhance the role of AIPO 
were further taken up at the 25th General Assembly in 
2004, in Phnom Penh, Cambodia, as reflected in the Joint 
Communique at the resolution to establish a Study 
Committee on the Possibility of Establishing an ASEAN 
Parliament. 

organization has truly and effectively represented the voice 
and aspirations of the people of ASEAN. 

In the eighties, there had emerged some ideas among 
us to promote a more integrated AIPO, so that the outputs 
of the General Assembly would be more binding for 
member countries and at the same time to enhance our 
ability to . deal with various regional and international 
issues. 



243 

In pursuing economic development in our region, AIPO 
must continue to give priority to our common efforts to 
narrow the development gap within and among ASEAN 
countries. Our efforts in addressing this issue will be 
crucial to ensure that the ASEAN economic integration 
will benefit all member countries as well as all segments 

· of the societies. 

Mr. President, 

of strength that will complement one another. The 
commitment of ASEAN governments to realize and 
implement the goals, objectives and principles of ASEAN 
Community, as reflected in the outcomes of the ASEAN 
Ministerial Meeting in last July, should provide an impetus 
for us to carry out the reform of AIPO. 

A transformed AIPO is expected to have legislative 
power and function that will require member countries to 
implement the resolutions of the General Assembly, AlPO 
members should also play a greater legislative role in their 
respective national parliaments to facilitate the realization 
of various ASEAN agreements. For instance, as a follow 
up to the Special ASEAN Summit on Aftermath of 
Earthquake and Tsunami, the Foreign Ministers of ASEAN 
have signed the Agreement. on Disaster Management and 
Emergency Responses, which will need to be followed up 
through national legislation process. Another important 
area of ASEAN cooperation that need to be supported by 
national legislation among others, are those dealing with 
combating transnational organized crime and terrorism. 
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Finally, Mr. President, I am convinced that this 26'h 
AIPO General Assembly Meeting, held in the beautiful 
city of Vientiane, the capital of Lao PDR, will be a great 
success. I also believe that under your able chairmanship, 
we will all have very fruitful and productive deliberations 
in promoting cooperation among ASEAN Parliaments as 
well as in contributing to the realization of an ASEAN 
Community. In a wider spectrum, it is hoped that in the 
future we may strengthen the solidarity between 
parliaments of Asian and African nations through a forum 
that bridges parliamentary diplomacy between the two 

We hope that the report of the second AIPO Study 
Committee, which contains several recommendations to 
transform AIPO, will be adopted by this General Assembly 
meeting. 

Systemic links should be established between regional 
policies and national policies to ensure the integration of 
regional plans into national plans for uheir effective 
implementation at the national level. This objective can 
only be achieved through closer cooperation among all 
institutions involved in policy making in the region, 
including and especially AIPO. 

With regard to the process of transforming AlPO, 
I would like to express our appreciation and thanks for 
the being trusted to become the host of the Ad Hoc 
Committee meeting for 2005-2006. These Ad Hoc 
Committee meetings will further elaborate the road map 
to transform AIPO. 
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Thank you. 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

continents. By capturing the spirit of the Golden Jubilee 
of the 1955 Asian African Conference in Bandung, we 
will be able to establish an Asian-African Parliamentary 
Forum for the purpose of building solidarity, strengthening 
ties and cooperation and uniting our stance in the struggle 
to achieve our common interests in face of the 
developments and challenges in the world today. 
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Secondly, I would like to inform the Meeting that 
with the amendment of the 1945 Constitution, the voice 
of the Indonesian people is· currently well represented in 
the House of Representatives and the Regional 
Representatives Council. And for this Meeting, my 
delegation is also consisted of members of the Regional 
Representatives Council. 

First of all. on behalf of the Indonesian Delegation, 
I wish to extend our most sincere appreciation to the 
Parliament of Thailand f'or the excellent arrangement of 
the convening of the Sixth General Assembly of AAPP. 
I would also like to congratulate His Excellency Dr. Bhokin 
Bhalakula, the Speaker of the Thai Parliament, for his 
appointment as the new President of AAPP. I believe that 
under his able leadership, this important meeting would 
result in the best outcome. 

His Excellency President of the Association of Asian 
Parliaments for Peace (AAPP~, 
Honorable Delegates, 
Ladies and Gentlemen, 

(STATEMENT DELIVERED 
BY HON. AGUNG LAKSONO, 

HEAD OFTHE INDONESIAN PARLIAMENTARY 
DELEGATION, DURING THE FIRST PLENARY 

SESSION OF THE SIXTH GENERAL ASSEMBLY 
OF THE ASSOCIATION OF ASIAN PARLIAMETS 

FOR PEACE) 
17-24 NOVEMBER 2005 
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Therefore, I would like to reaffirm Indonesia's 
continuous support for the initiative to establishing an 
Asian Parliament Assembly (APA) by emphasizing on the 
creation of an APA Charter and By-Laws. Their 
creation should be non-exclusive by involving all member 

In achieving such noble objectives, my delegation 
believes the only way to achieve lasting security and 
stability, in Asia and in the world, is for states to respect 
each other's sovereignty, territorial integrity, and right to 
determine their own political, economic, and social 
systems. And we consider that one of the AAPP's principal 
functions is the task of developing modes of 
parliamentary diplomacy that build mutual confidence, 
prevent conflict, and propagate common interests and 
common values among the Asian nation-states. 

Since its establishment m Dhaka, Bangladesh, on 
September 1999. AAPP provides a forum for Asian 
parliamentarians to exchange views. ideas and experiences 
for developing common strategies for promotion of peace 
in Asia and the world, and further provide a forum for 
parliamentarians and civil society organizations for 
promotion of peace. In the process, AAPP also has 
increasingly played an essential role in the international 
fora. Moreover, AAPP has continuously envisioned a better 
world through the promotion of peace and security in the 
region, while restructuring the world economy into more 
equitable and humane order. 

Mr~ President, 
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I would also like to inform the Meeting that Indonesia 
will host the Fourteenth Asia-Pacific Parliaments Forum 
on January 2006. Moreover, as an effort to advance 
cooperation between Asian parliaments and their 
counterparts from Africa, Indonesia is also planning to 
host the Afro-Asia Parliamentary Forum in 2008. 

With this in mind, on behalf of all members of the 
Parliament, I would like to extend my heartfelt appreciation 
for the strong support shown by all members at the Meeting 
of the Executive Council yesterday. for Indonesia's 
proposal to host the Eighth General Assembly of the 
Association of Asian Parliaments for Peace (AAPP) 
in 2007. And I do hope that this General Assembly would 
also support this initiative. 

In the light of the historical lesson that stability 
organized through the balance of power is fragile, 
Indonesia consider that a coalition for peace through 
international participation and cooperation to be the only 
real alternative to peace by hegemony and unilateralism. 
We believe that intense parliamentary cooperation for 
co-development among Asian countries is thus strongly 
needed. 

Mr. President, 

countries. as an effort to strengthening and enhancing the 
functions and objectives of AAPP. 

We further extend our strong support to the 
implementation of the Islamabad Declaration in 
comprehensive and justly manner. 
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Democracy is a continuing process. It is part of 
human development. It ensures progress of civilization 
and provides equal opportunity to all. "This is something 
that we aspire for. However, for us in the developing 
countries. equality of opportunity is as important as 
creating opportunity for development. In this regard. 
organizations such as the AAPP can provide immensely 
beneficial inputs. 

The world has become a small place. With the rapid 
development of science and technology, it is getting even 
smaller every day. The great strides in science and 
technology certainly promote development. 

However, these can also further increase the already 
existing enormous disparity between the developed and 
the developing world. This could yery well be the 
cause of disrupting the nascent democratic process in 
developing countries. It is thus imperative that the 
developing world takes up proactive measures in this 
regard. Parallel with this idea, our delegation is of the 
view that the discussion on human rights issue should be 
in line with the ratification of the Universal Declaration 
on Human Rights, by adjusting it with different regional 
conditions, interests and needs. In this context, I would 
like to inform the Meeting that Indonesian Parliament has 
ratified International Convenant on Civil and Political 
Rights, and International Convenant on Economic, Social 
and Cultural Rights. 

This is necessary so that the disparity may be reduced 
and hopes are instilled for an equitable development of 

Mr. President, 
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In conclusion, I wish to reaffirm Indonesia's 
continuous support for the work and objectives of the 
AAPP. We hold the view that the sacred and lofty goal of 
peace is part and parcel of the fundamental interests of 
3.6 billion Asian people. Therefore, Indonesia is 
committed to intensifying regional cooperation and work 
closely with our neighbors to bring mutual exchanges and 
cooperation to a new high and to create an environment 
of peace, cooperation and harmony in Asia. 

I should be remiss if I do not commend our friends 
from Pakistan for their leadership it has shown over the 
past year in handling the difficult assignment. I commend 
the energetic and able chairmanship that our friend His 
Excellency Ch. Amir Hussain has provided during the 
important period. 

Finally, on behalf of my delegation. I would like to 
express our sincere appreciation to the Parliament and the 
People of Thailand, for the excellent arrangements and 
generous hospitality accorded to us during our stay in 
Pattaya City. 

I thank you, Mr. President. 

Mr. President, 

the human race. This is a must for ensuring world peace, 
stabiliy and progress on a long-term basis. It is high time 
that we move in that direction. I believe that the Sixth 
General Assembly of the Association of Asian Parliaments 
for Peace (AAPP) will address this issue. 
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Salam sejahtera bagi kita sekalian, 
Berbahagia sekali, pada pagi hari ini saya dapat hadir 

di tengah saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan 
sambutan kunci pada acara orasi ilmiah para penerima 
penghargaan "Habibie Award" yang diberikan kepada para 
ilmuwan yang berdedikasi tinggi dan berprestasi di bidang 
keilmuan yang ditekuninya. 

Menyadari kapasitas saya yang selama ini dikenal 
sebagai politisi, agak mengherankan juga ketika saya 
di min ta untuk memberikan "keynote speech" terse but yang 
tentu saja kapasitas keilmuan saya tidak setara dengan 
saudara-saudara sekalian. Namun dernikian. dengan penuh 
kerendahan hat]. saya mencoba untuk mengurai beberapa 
hal pokok yang menurut hemat saya penting untuk 
direnungkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi ke depan. Anggaplah, pernikiran-pemikiran yang 
saya sampaikan ini merupakan sumbang saran dari orang 

Yang terhormat, 
Pengurus Yayasan SDM-IPTEK 
Saudara Penerima Anugerah Habibie Award 
Hadirin yang berbahagia, 

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

SAMBUTAN KETUA DPR RI 
PADA ACARA PEMBUKAAN PIDATO ILMIAH 

PENGANUGERAHAN HABIBIE AWARD 
DI JAKARTA 

TANGGAL, 24 NOVEMBER 2005 
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Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Seperti kita ketahui bersama, bahwa peranan ilmuwan 
sejak zaman revolusi industri sampai sekarang ini sangatlah 
besar. Tidaklah berlebihan jika kita juga berharap agar 
ilmuwan Indonesia dapat berkarya besar dalam bidangnya, 
bertindak cepat dan efisien dalam melakukan berbagai 
penelitian. Ilmuwan Indonesia juga harus bertindak arif 
dalam menentukan program-program penelitian dan 
perekayasaan, dan dengan terampil mentransformasikannya 
ke dalam bentuk-bentuk model ataupun prototype yang 
segera dapat diterapkan dalam proses produksi di 
masyarakat luas terutama dalam menghadapi globalisasi 
dewasa ini. Selain itu, ilmuwan Indonesia hendaknya juga 
mampu menghasilkan pikiran-pikiran ideal yang dapat 
dimanfaatkan bagi pembangunan bai:igsa di masa 
mendatang. 

Mengingat pentingnya peran ilmuwan ini, menurut 
hemat saya pe:mbinaan sumber daya peneliti menjadi sangat 
penting dan perlu dilakukan secara serius dengan insentif 
yang memadai. Pikiran-pikiran untuk meningkatkan jumlah 
maupun kualitas para .ilmuwan ini harus menjadi bahan 
dialog yang serius di kalangan masyarakat ilmuwan sendiri 
untuk disumbangkan kepada Pemerintah dan Masyarakat 
Indonesia. Pemikiran ini, tentu saja bukan hanya dari 
sekelompokilmuwan dari cabang ilmu tertentu saja, tetapi 
merupakan pemikiran yang utuh dari seluruh cabang 
keilmuan yang ada. 

awam yang berharap negaranya menjadi salah satu negara 
yang piawai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Meskipun Gari s-gari s Besar Haluan Negara yang 
selama hampir 35 tahun menjadi pedornan pembangunan 
tidak ada lagi, akibat perubahan sistem ketatanegaraan kita 
saat ini, saya tetap meyakini bahwa pembangunan nasional 
kita masih berpijak pada pembangunan manusia Indone- 
sia seutuhnya. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, 
berarti pembangunan yang memperhatikan semua dimensi 
yang mencakup kehidupan rnanusia secara material, moral 
maupun spiritual. Perwujudantatanan masyarakat semacam 
ini memerlukan pernikiran-pemikiran yang kreatif, cerdas, 

Hadirin yang saya hormati, 

Untuk mendapatkan sumber daya peneliti atau ilmuwan 
yang baik, perlu dilakukan pembinaan profesional secara 
terus menerus agar tiap peneliti dapat mencapai puncak 
kemampuan pribadinya. Pembinaan profesional dalam 
penelitian ini tidak cukup hanya diberikan bantuan 
finansial, tetapi juga bantuan binaan lain yang bersifat 
pengakuan-pengakuan yang sisternatik dan wahana lain 
demi terciptanya atmosfer ilmiah. Pemberian anugerah 
Habibie Award kepada para peneliti ini, menurut hemat 
saya rnerupakan upaya penciptaan atmosfir ilmiah 
dimaksud, sehingga perlu dijaga kelangsungannya. Sebagai 
sebuah lembaga ilmiah, saya yakin Habibie Center 
diselenggarakan berdasarkan atas asas keuni versalan dan 
keobjektifan ilmu pengetahuan dalam mencapai kenyataan 
dan kebenaran, kebebasan. akademik yang dilaksanakan 
secara bertanggung jawab, keadaban, kemanfaatan, 
kebahagiaan, kemanusiaan dan kesejahteraan, serta asas 
kerohanian, kemanusiaan, kebangsaan, dernokrasi, dan 
kemasyarakatan. 
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dan dari keilmuan yang terpadu dari segala unsur dan 
kelompok ilmu. Pembangunan manusia seutuhnya ini perlu 
dimulai dengan pencerdasan bangsa. 

Dalam pandangan Profesor Notonagoro (dalam 
Mubyarto, 2004:45), upaya mencerdaskan kehidupan 
bangsa merupakan perwujudan asas perikemanusiaan yang 
adil dan beradab, dan bersama semua asas yang terkandung 
dalam Pancasila merupakan landasan ideologis kegiatan 
pendidikan, pengajaran dan kegiatan pengernbangan ilmu 
pengetahuan bangsa Indonesia. Penetapan pandangan 
teleologis, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah 
hidup dan pendirian hidup dalam sistem pendidikan 
nasional, berkonsekuensi bahwa dalam · melaksanakan 
kegiatan untuk mengungkapkan kenyataan dan kebenaran, 
obyektivitas dan universalitas ilmu pengetahuan, hams 
selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, setelah lebih 
dari setengah abad dimulainya pengajaran dan 
pengembangan keilmuan yang ditandai dengan berdirinya 
universitas-universitas tertua di tanah air, seberapa jauh 
telah berhasil dilaksanakan. Haruskah dalam upaya 
pencerdasan bangsa tersebut bangsa Indonesia harus 
meniru apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa maju dalam 
berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, atau 
sebaliknya kita harus memiliki keberanian untuk 
menempuh 'jalan sendiri' dengan memperhatikan keadaan 
dunia dan prediksi ten tang masa depan? · 

Wacana ini perlu direnungkan bersarna , karena 
perdebatan panjang masalah penataan 'sistem pendidikan 
nasional kita dalam lima tahun terakhir seperti tanpa muara. 
Satu persatu persoalan bermunculan, sampai-sampai 
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evaluasi akhir pendidikan pada setiap tingkatan seperti 
Ujian Akhir Nasional menjadi polemik yang panjang. 
Tetapi, di antara perdebatan itu semua saya yakin bahwa 
para ahli pendidikan kita memiliki pemahaman yang 
melampaui dasar-dasar pemikiran dari ideologi-ideologi 
pendidikan yang dikenal di dunia saat ini. Meskipun para 
ahli pendidikan kita itu percaya dan menerima nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, namun 
mereka t i dak terperangkap ke dalam Paham 
fundamentalisme pendidikan yang menolak pertimbangan- 
pertimbangan filosofis dan intelektual. Mereka mengakui 
bahwa tujuan pendidikan tidak lebih dari pelestarian dan 
keberlanjutan pola-pola sosial dan tradisi-tradisi masa lalu. 
Bahkan, Prof. Sardjito (1956) dengan tegas 
mengungkapkan hal itu dengan mengutip pemikiran Ki 
Hadjar Dewantara, ia menyatakan bahwa disamping 
pendidikan budi pekerti yang memang sangat diperlukan 
untuk meningkatkan keluhuran hidup batin subyek didik, 
diperlukan juga pendidikan pikiran untuk meningkatkan 
kecerdasan yang harus dibangun setinggi-tingginya, 
sedalam-dalamnya dan selebar-Iebarnya bagi pembangunan 
perikehidupan lahir dan batin subyek didik. 

Dalarn Undang-undang tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pun dinyatakan, bahwa tujuan pendidikan di 
Indonesia diorientasikan untuk mewujudkan nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa, internasionalisme atau 
kemanusiaan yang adil dan beradab, nas ional isrne , 
demokrasi, dan keadilan sosial. Di samping itu, sistem 
pendidikan kita juga sudah sejak sangat dini mengingatkan 
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Di masa reformasi sekarang ini, kita seperti alergi 
menyebutkan Pancasila dalam pembicaraan kita sehari- 
hari. Kata Pancasila dewasa ini hanya tertulis di dalam 
dokumen-dokumen negara, seperti penetapan asas dalam 
undang-undang. Padahal, di hadapan kita perubahan- 
perubahan global yang sangat dahsyat di bawah tekanan 
globalisasi neo-liberal saat ini dan di masa depan, telah 
dan akan semakin berkembang di dalam dinarnika dan 
karakternya yang sangat berbeda. Apakah globalisasi 
kapitalisme yang oleh Robertson (2003) disebut sebagai 
g lobal isasi gelombang ketiga itu benar menawarkan 
peluang yang lebih menjanjikan untuk mewujudkan dan 
rnengaktualisasikan pilihan identitas, jati diri dan nilai- 
nilainya di masa depan, sebagaimana yang rnungkin 
diyakini oleh banyak ahli? Menurut hemat saya, kita tetap 
mernbutuhkan Pancasila sebagai aktualisasi identitas, jati 

akan bahaya masuknya sistem pendidikan kapitalis di 
dalam skalanya yang eksesif di rnasa depan. Jika tokoh- 
tokoh pendidikan kritis seperti Juergen Habermas (1972), 
Paulo Freire (1972), dan Samuel Bowles dan Herbert Gintis 
( 1976) baru pada akhir dasawarsa 1970-an dengan keras 
mengkritik sistem pendidikan kap i tal is , maka Prof. 
Sardjito, dalam Pidato Peringatan Hari Pendidikan 
Nasional di Taman Siswa pada tahun 1969, dengan tegas 
menyatakan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di 
dalam penyelenggaraan pendidikan di· Indonesia jikalau 
kita benar-benar tidak menghendaki masuknya nilai-nilai 
ekonomi kapitalis di dalam bentuknya yang tidak kita 
kehendaki ke dalam penyelenggaraan sistem pendidikan 
di Indonesia. 
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Dewasa ini, spesialisasi bidang-bidang ilrnu 
pengetahuan mernang merupakan salah satu kekuatan 
sangat penting bagi perkernbangan ilrnu pengetahuan itu 
sendiri. Sistem intelektual yang menjadi tempatnya 
berpijak tetap hams berpijak pada (1) deskripsi tentang 
keseluruhan kerangka kerja ilmu p.engetahuan yang 
menernpatkan beragam disiplin ilmu pengetahuan di dalam 
hubungan mereka satu dengan yang lain; (2) deliniasi 
tentang apa yang dapat direpresentasikan oleh setiap 
disiplin ilmu pengetahuan; (3) perkembangan pernaharnan 
(insights) tentang kesamaan-kesamaan dan perbedaan- 
perbedaan di antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan 
dalam kaitannya dengan kornpleksitas sistem paradigmatik 
yang rnendasarinya; dan ( 4) bagairnana berbagai disiplin 
ilmu pengetahuan berhubungan sangat erat satu sama lain 
ketika mereka diterapkan untuk mengungkapkan masalah- 
masalah tertentu. 

Hadirin sekalian, 

diri dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan dan 
diaktualisasikan ke dalam praksis pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kita. Jika sosio-budaya, sosio- 
struktur maupun sistem pendidikan yang menopangnya 
dalam menghadapi perubahan-perubahan · teknologi dan 
sains tidak siap, niscaya bangsa kita hanya akan menjadi 
"tukang" yang hanya meyediakan "tenaga fisik" untuk 
mencari nafkah. Pada saat yang sama, kita perlu juga 
melakukan penilaian kritis dan lebih jernih tentang 
implikasi ekspansi globalisasi gelombang ketiga bagi 
negara-negara di Dunia Ketiga, terutama implikasinya bagi 
perkembangan ilrnu pengetahuan dan teknologi tersebut. 
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Menurut hemat saya, ilmu kelautan adalah yang 
paling tepat dipilih sebagai isi substantif dari kebijakan 
ilmu nasional Indonesia untuk dimajukan dengan surnber- 
sumber daya besar yang dimiliki negara ini. Investasi untuk 
mengembangkan ilmu kelautan ini tidak akan merupakan 
pemborosan, karena keseluruhan manfaat ilmu itu bagi 
pembangunan nasional sangat banyak dan akan sepadan 
dengan besarnya sumber-surnber daya yang dipergunakan. 
Peranan ilmu kelautan dalam pembangunan nasional tidak 
dapat disangkal sebab negara kita adalah suatu kepulauan 
besar dengan Iaut-Iaut yang luas yang menghubungkan 

Dal am kaitan itu, kebijakan ilmu nasional 
Indonesia hams memutuskan mana bidang utama atau 
bidang ilmu terkait yang akan dipilih dan diberi suatu 
prioritas yang tinggi dalam pengembangan ilmu di negara 
ini. Para penyusun kebijakan keilmuan kita harus 
mempertimbangkan secara hati-hati semua patokan untuk 
pemilihan keilmuan dalam kepustakaan dan juga praktek 
kebijakan keilmuan di seluruh dunia demi mencapai suatu 
keputusan terbaik b a g i masa depan Indonesia. 
Pertimbangan dan keputusan hams sepenuhnya rasional 
dengan menimbang kelebihan dan kekurangannya sebanyak 
mungkin , sumber-sumber daya alam, dan lingkungan 
negara ini, kebutuhan-kebutuhan sebagian besar penduduk, 
keadaan-keadaan dan keterbatasan yang mungkin terjadi, 
dalam masyarakat ilmiah internasional. Pertimbangan 
terakhir adalah bahwa masa depan ilmu di Indonesia hams 
juga memberi sumbangan kepada kemajuan ilmiah dari 
dunia maupun pengumpulan pengetahuan ilmiah bagi 
kemanfaatan umat manusia. 
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"Untuk pembangunan sosial dan ekonomi, suatu 
bangsa harus memanfaatkan sumber dayanya. 
Suatu komponen universal sumber daya ini 
adalah sumber daya kelautan. Pemanfaatan 
sumber daya kelautan ini harus dikelola secara 
rasional jika sumber-sumber itu harus mernberi 
sumbangan secara konstruktif untuk 
pembangunan pada jangka panjang. Pengenalan 
dan pengelolaan sumber-sumber daya kelautan 
ini harus didasarkan pada pengetahuan dan asas- 
a s as ilmiah, yang ditemukan melalui 
penyelidikan ilmu kelautan." 

Inilah salah satu keunggulan daya saing kita dalam 
menghadapi pasar bebas yang berisi persaingan global, 
mulai dari masalah perdagangan, profesionalisme, produk 
industri, kesahihan budaya, kepariwisataan, dan lain-lain. 
Kesemuanya ini membutuhkan identifikasi mengenai 
kesiapan dalam menghadapi pasar bebas tersebut. Jika 
ternyata kita tidak siap, sementara globalisasi melanda 
di berbagai sendi kehidupan bangsa, niscaya bangsa 
Indonesia akan menghadapi kesulitan yang. sangat serius. 
Peranan ilmuwan yang bersatu padu untuk menggalang 

Untuk memperkuat argumentasi ini, saya akan 
mengutip pendapat dua ilmuwan kelautan, yaitu John 
Wickstead dan Dale Krause (1980: 172), yang menyatakan: 

dua samudra dan ribuan pu l au , be s ar dan kecil. 
Pemanfaatan kekayaan alam yang semestinya untuk 
pembangunan nasional membutuhkan pengetahuan ilmiah 
yang hanya dihasilkan oleh ilmu kelautan. 
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Saudara-saudara yang saya horrnati, 

Satu hal yang menurut hemat saya perlu direvitalisasi 
adalah kelembagaan keilmuan Indonesia agar lebih efisien 
dan dinamis. Sepanjang pengetahuan saya, ilmu 
pengetahuan dan teknologi Indonesia dikelola oleh 
Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Lembaga 
llmu Pengetahuan Indonesia. Banyak kalangan yang belum 
mengetahui kiprah kedua lernbaga ini, sehingga perlu 
disosialisasikan. Kedua lembaga ini perlu berperan sebagai 
manajemen pengetahuan (knowledge management) 
sekaligus modal intelektual (intellectual capital), 
Corporate Knowledge dan "perusahaan pencipta 
pengetahuan" (knowledge-creating company). Pengetahuan 
selalu diciptakan oleh individu-individu yang dapat 
dimunculkan dan diperluas oleh organisasi melalui 
interaksi sosial dimana pengetahuan yang tersirat (tacit 
knowledge) diubah menjadi pengetahuan yang tersurat 
(explicit knowledge). Oleh karena itu, proses penciptaan 

kesiapan terhadap ekses-ekses negatif terhadap kehidupan 
yang sudah mengglobal itu sangat diperlukan oleh bangsa 
ini. Masalah kelautan merupakan salah satu spektrum 
keprofesian ilmiah yang masih sangat lemah dalam 
menghadapi globalisasi ini. Permasalahan ini perlu 
dipecahkan secepat mungkin. Spektrum keilmuan kelautan 
yang lengkap sangat diperlukan untuk membangun 
Indonesia yang berkelanjutan. Kekayaan laut yang unggul 
ini hams dimanfaatkan untuk mempercepar kernajuan 
Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
kelautan. 
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Dalam menghadapi persaingan ini, peran universitas 
dalam mengintegrasikan perkembangan unit-unit 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dimilikinya menjadi semakin penting. Program-program 
dan pusat-pusat studi yang menjadi ujung tombak 
universitas di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, perlu didorong peran dan fungsinya, agar 
berkembang mengikuti irama dan dinamika perkembangan 
ilmu dan teknologi. 

Cita-cita luhur kelembagaan ilmu pengetahuan sebagai 
suatu lembaga akademik, mengemban misi mencerdaskan 
dan mengembangkan kehidupan bangsa yang berbudi 
luhur. menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, 

pengetahuan dalam organisasi hams dipahami sebagai 
suatu proses yang secara organisasional memperkuat 
pengetahuan yang diciptakan oleh individu dan 
pembentukannya merupakan bagian dari jaringan 
pengetahuan organisasi. 

Tetapi, itu tidak berarti fungsi pertama universitas 
sebagai pengembang pengetahuan akan diambilalih oleh 
lembaga-lembaga penelitian Pemerintah dan/atau Swasta 
yang memang memiliki dukungan dana yang kuat dan 
menuntut keahlian yang semakin terspesialisasi. Fungsi 
pengembangan ilmu pengetahuan yang selama ini secara 
internal dapat dilakukan universitas melalui kebijakan 
kebijakan pengembangan infrastruktur dan iklirn akademik, 
kini harus dilakukan melalui persaingan dengan lembaga- 
lembag a dan jaringan-jaringan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang sernakin banyak berkembang di luar 
universitas. 
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teknologi, seni, ilmu sosial dan kemanusiaan yang unggul 
dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu 
tinggi, melakukan penelitian dan pengembangan untuk 
kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia serta 
kemaslahatan umat manusia. Para ilmu.wan sebagai suatu 
masyarakat pengetahuan (knowledge society), kompetensi 
inti ( corecompetence) sebagai satu kesatuan modal 
intelektual ditentukan oleh kualitas kelembagaan ilmu 
pengetahuan tersebut. Untuk dapat mewujudkan cita-cita 
luhur dan mengemban misinya, kelembagaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi harus mempunyai kemampuan 
untuk mengurus kebutuhan dan dinamika aset dan modal 
intelektual yang melekat pada individu-individu dalam satu 
kesatuan organisasi berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mempunyai kemampuan untuk mengkreasikan 
pengetahuan secara efektif melalui peningkatan 
kompetensi para peneliti secara individu seiring dengan 
kemampuan membangun modal irrtelektualnya. 

2. Mengembangkan modal intelektual dalam satu 
lembaga pengetahuan (knowledge institution) melalui 
proses transformasi kompetensi individu-individunya 
dan disepakati oleh individu-individu untuk berbagi 
pengetahuan (knowledge sharing) sebagai modal 
intelektual negara. 

3. Mentrarisformasikan modal intelektual menjadi modal 
moneter ("uang") dengan meningkatkan nilai tambah 
(added value) melalui kegiatan riset dan 
pengembarigan teknologi untuk menciptakan produk- 
produk baru dan mengembangkan bisnis-bisnis barn. 
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Sekian, terima kasih. 
Wassalamu.'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Wahana untuk dapat mengkreasikan pengetahuan, 
meningkatkan modal intelektual · seiring dengan 
peningkatan kompetensi individu-individunya dan 
mentrasformasikan modal intelektual menjadi modal 
moneter adalah bentuk peningkatan kualitas dan 
kompetensi peneliti. Penciptaan modal intelektual 
mensyaratkan adanya lingkungan (environment) dan 
suasana yang kondusif yaitu suatu lingkungan yang sehat 
mental dan emosional sehingga pengembangan individu- 
individu merupak an bagian yang menyatu dan utuh. 
Sehingga, tidak berlebihan jika saya, atas nama pribadi 
dan kelembagaan DPR yang saya pimpin .menyampaikan 
apresiasi yang tinggi kepada The Habibie Center yang 
memberikan penghargaan kepada P!ira peneliti kita. 
Semoga hal ini akan terjadi akibat berganda yang diikuti 
oleh Iembaga-Iernbaga ilmiah lainnya. 

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan, 
semoga sumbang saran yang ringkas ini bermanfaat bagi 
kita semua. 

Hadirin yang berbahagia, 
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Pada sisi kekuasaan eksekutif, UUD 1945 memperkuat 
karakter sistem pemerintahan presidensiil dengan 
rnenetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara 
langsung oleh rakyat. Disamping itu, penataan kekuasaan 
eksekutif ditandai pula dengan penghapusan Dewan 
Pertimbangan Agung (DPA) sebagai satu lernbaga negara 
yang berdiri sendiri. Penghapusan DPA dan perintah 
kepada Presiden untuk membentuk Dewan pertimbangan 
Presiden, mernperjelas Dewan tersebut sebagai bagian dari 
kekuasaan eksekuti f yang me ndukung pelaksanaan 

Memasuki era reformasi, interaksi eksekutif-legislatif 
semakin dinamis. Dinamika dalam interaks i tersebut 
merupakan konsekuensi atau hasil dari perubahan 
mendasar mengenai eksistensi dan. hubungan antar 
lembaga-lembaga negara pemegang 3 (tiga) kekuasaan, 
yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan 
kekuasaan yudikatif. 

I. Pengantar . 

CERAMAH KETUA DPR RI 
DENGAN JUDUL 

INTERAKSI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM 
PERUMUSAN KEBIJAKAN 

DISAMPAIKAN DALAM PERTEMUAN TINGKAT 
TINGGI PEMBUATAN KEBIJAKAN STRATEGIS 

DI INDONESIA, 
DI HOTEL NIKKO, JAKARTA 

TANGGAL, 30 NOVEMBER 2005 

~ 
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kekuasaan pemerintahan. Demikian pula dengan 
kementerian negara, UUD 1945 mempertegas kedudukan 
Menteri-rnenteri sebagai pembantu Presiden yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden. Penguatan kedudukan 
kementerian-kementerian negara ditandai pula dengan 
perintah UUD 1945 untuk mengatur mengenai 
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 
negara dengan undang-undang. 

Pada sisi kekuasaan yudikatif, UUD 1945 menetapkan 
tiga lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan 
yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 
dan Komisi Yudisial. Ketiga lembaga negara dalam kamar 
kekuasaan yudikatif tersebut, kekuasaan dan wewenangnya 
diatur dalam Undang-undang tersendiri. 

Sedangkan pada sisi kekuasaan Ieg isl atif', terjadi 
penataan ke le mbag aan yang ditandai re p o s i s i dan 
penegasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai 
pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Sebagai 
pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang DPR RI 
melaksanakan tiga fungsi. yaitu fungsi legislasi. fungsi 
anggaran. dan fungsi pengawasan. Penguatan DPR dalam 
melaksanakan ketiga fungsi tersebut, diperkuat oleh 
lembaga negara barn, yaitu Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD). DPD dengan kewenangannya yang terbatas dalam 
bidang legislasi, anggaran dan pengawasan tetap dilihat 
sebagai bagian kamar kekuasaan legislatif dalam sistem 
ketatanegaran Republik Indonesia. Di samping itu, lembaga 
negara yang fungsinya mendekati kekuasaan yang terdapat 
pada lembaga legislatif adalah B adan Pemeriksa Keuangan 
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Permasalahan yang sering muncul dalam hal hubungan 
antar cabang kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif 
dapat terjadi dalam berbagai hal scpe r t i , dalam 
pembentukan undang-undang, perientu an seseorang 
menjadi pejabat publik, perjanjian dengan negara lain, 
pernyataan keadaan bahaya, pernyataan perang. dan 
perumusan kebij akan lainnya. Kondisi ini seringkali 
menimbulkan hambatan dalam penyelesaian tugas-tugas 
pemerintahan dan kenegaraan terutama dalam rangka 
perumusan kebijakan. Terdapat banyak contoh kasus pasca 
perubahan UUD 1945 tentang interaksi antara eksekutif 
dengan legislatif dalam perumusan kebijakan seperti kasus 
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa 
waktu lalu. · 

Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah 
dalam kaitan dengan tugas dan fungsi eksekutif (Presiden) 
dan tugas dan fungsi legislatif (DPR). Jika pada masa 
UUD 1945 sebelum perubahan eksekuiif begitu dominan 
dalam segala hal, baik dalam bidang pembentukan undang- 
undang, pelaksanaan undang-undang serta tugas dan fungsi 
kenegaraan lainnya sehingga disebut sebagai executive 
heavy, maka UUD 1945 pasca perubahan mengarahkan 
terjadinya mekanisme checks and balances antar cabang 
kekuasaan. 

(BPK). Tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan 
terhadap keuangan negara, termasuk pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
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a. Pasal 5 Ayat ( 1) berbunyi: Presiden berhak mengajukan 
rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat; 

Adapun 5 (lima) kekuasaan eksekutif (lembaga 
kepresidenan) tertuang dalam UUD 1945 hasil perubahan 
adalah sebagai berikut: 

1. Executive Power. 
2. Administrative Power. · 

3. Diplomatic Power. 

4. Judicial-Power. 
5. Military Power. 

II. Domain Eksekutif dan Legislatif Dalam Perumusan 
Kebijakan 

Dalam konteks lembaga-lembaga negara, kebijakan 
merupakan keputusan yang bersifat otoritatif yang 
dikeluarkan oleh masing-masing lembaga negara 
berdasarkan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan 
bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 
1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan b an g s a , dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat .melalui pernilihan 
umum mempertegas konstitusi kita sebagai suatu konstitusi 
modern yang memberikan wewenang kepada Presiden 
dalam berbagai bidang, yaitu: 
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h. Pasal 13 Ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal 
mengangkat dut a , Presiden me.mperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; 

1. Pas al 13 Ayat (3) Presiden menerima penempatan duta 
negara lain dengan memperhatikan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat; 

e. Pasal 11 Ayat (2) yang berbunyi: Presiden dalam 
membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi 
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 
negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 
pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat; 

f. Pasal 12 yang berbunyi: Presiden menyatakan keadaan 
bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya 
ditetapkan dengan undang-undang; 

g. Pasal 13 Ayat (1) Presiden men~angkat duta dan 
konsul; 

b. Pasal 5 Ayat (2) berbunyi: Presiden menetapkan 
Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang- 
undang sebagaimana mestinya; 

c. Pas al 10 yang berbunyi: Presiden memegang 
kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan Udara: 

d. Pasal 11 Ayat ( 1) yang berbunyi: Presiden dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
negara lain; 



271 

Perumusan Kebijakan Melalui Fungsi Legislasi DPR 

UUD 1945 memberikan sepenuhnya kekuasaan 
legislatif kepada DPR. Susunan Anggota DPR yang 
semuanya basil pemilihan umum semakin mernperkuat ciri 
dernokrasi dalam praktek ketatanegaraan kita. Namun 
kekuasaan legislatif yang dilaksanaan bersama dengan 

Domain Legislatif Dalam PerumusanKebijakan Publik 

Domain lernbaga legislatif dalam perumusan kebijakan 
terkait dengan pelaksanaan 3 (tiga) fungsi utama DPR RI, 
yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 
pengawasan (Pasal 20A UUD 1945). 

n. Pasal 22: Dalam hal ihwal kegentingan yang rnemaksa, 
Presiden berhak menetapkan peratur.an pernerintah 
sebagai pengganti undang-undang. 

m. Pasal 16 yang berbunyi: Presiden mernbentuk suatu 
dewan pertirnbangan yang bertugas memberikan 
nasihat dan pertirnbangan kepada Presiden, yang 
selanjutnya diatur dalam undang-undang. 

J. Pas al 14 Ayat ( 1) Presiden memberi grasi dan 
rehabilitasi dengan memperhatikan Mahkamah Agung; 

k. Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi: Presiden memberi 
amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; 

1. Pasal 15 yang berbunyi: Presiden rnemberi gelar, tanda 
jasa, dan lain-lain tanda kehorrnatan yang diatur 
dengan undang-undang; dan 
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Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh DPR 
dan Anggota DPR adalah merumuskan kebijakan publik. 
Melalui kebijakan tersebut, DPR melakukan salah satu 
fungsi negara, yaitu mewujudkan distributive justice. 
Melalui kewenangan tersebut DPR dan Anggota DPR 
mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan 
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan 
atau undang-undang yang dibuat. 

Walaupun Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
menyatakan bahwa kekuasaan membentuk Undang-undang 
berada di tangan DPR, namun fungsi tersebut dilaksanakan 
bersama-sama dengan Presiden. Tidak ada RUU yang dapat 
disahkan menjadi Undang-Undang tanpa ada persetujuan 
bersama. Pembahasan bersama menggambarkan paling 
kurang ada dua kepentingan dalam pembahasan RUU, yaitu 
kepentingan Pemerintah dan Kepentingan DPR. Artinya, 
para pihak melakukan fungsi "checks and balances" untuk 
mencapai suatu rumusan yang mencakupi kepentingan 
seluruh masyarakat. 

Legislasi atau pembentukan undang-undang 
merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga 
undang-undang yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai 
suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai 
suatu kebijakan publik, maka substansi dari undang-undang 
memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan 
masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. 

Presiden menggambarkan pula tidak adanya pemisahan 
yang tegas antar fungsi lembaga_-lembaga negara. 
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Peran DPR dan para Anggota DPR dalam penetapan 
APBN sangatlah penting, karena Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara merupakan instrumen kunci kebijakan 
ekonomi negara, yang perlu keterlibatan parlemen dalam 
penetapannya. Penetapan APBN tidak saja menyangkut 
masalah teknis, namun sarat dengan muatan kebijakan 
publik. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR, bahkan 
partai pulitik berkepentingan untuk memperjuangkan 
aspirasi kebijakan ekonorninya dalam APBN. 

Pentingnya peran parlernen dalam penetapan APBN 
paling tidak didasarkan pada beberapa argumentasi, yaitu 
perlunya mekanisme "checks and balances" dalam 
hubungan kerja dan kewenangan antara Pemerintah dan 
DPR (Parlemen). Mekanisme ini penting sebagai suatu 
upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan 
pemerintahan yang bersih. Pemikiran kedua, adalah aspek 
"keterbukaan atau transparansi". Mekanisme perumusan 
kebijakan Pemerintah biasanya lebih tertutup dibandingkan 
dengan mekanisme yang berlangsung di Parlemen. Oleh 
karena itu, peran DPR atau parlemen dalam penetapan 
APBN tidak lain dimaksudkan pula untuk menciptakan 

Kebijakan Dalam Fungsi Penetapan APBN 

Bagi DPR peran "checks and balances" dalam 
pembentukan undang-undang sangatlah penting sebagai 
bagian dari . pelaksanaan tugasnya sebagai . wakil rakyat. 
Oleh karena itu, peran DPR dalam pembentukan undang- 
undang haruslah dilihat sebagai bentuk pertanggung 
jawaban kepada konstituen atau rakyat pemilihnya. 
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Di samping itu sebaliknya bagi Pemerintah, adanya 
pengawasan yang efektif dari DPR akan bermakna positif 

Pemerintah akan senantiasa terawasi sehingga 
kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalah- 
gunaan kekuasaan mampu dicegah dan dihindarkan. 
Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan secara 
sepihak atas kebijakan yang diambilnya berkenaan dengan 
pengaruh dan akibatnya yang besar terhadap hajat hidup 
orang banyak. 

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR sebagai 
salah satu pilar dernokrasi, telah banyak menjalankan 
perannya secara kritis untuk menyoroti berbagai perilaku 
dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah. Hal 
i n i secara keseluruhan dijalankan dalam kerangka 
menciptakan sistem politik yang bersifat checks and 
balances, terutama berkenaan dengan hubungan badan 
Iegislatif dan eksekutif. 

Perurnusan Kebijakan Melalui Fungsi Pengawasan 
DPR 

keterbukaan dan transparansi dalam perumusan kebijakan 
penting' bagi warga negara. Pembicaraan yang secara 
terbuka dilaksanakan di parlemen membuka peluang 
partisipasi publik atau masyarakat dalam mengkritisi 
program serta kebijakan yang tertuang dalam APBN. 
Misalnya, ketika ada rancangan untuk menaikkan 
tunjangan DPR dan belanja Presiden dan Wakil Presiden. 
rakyat atau masyarakat langsung memberikan reaksi. 
karena proses tersebut dilaksanakan secara terbuka di DPR. 
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Memilib Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD~ dan membahas serta 
menindaklanjuti hasi l pemeriksaan atas pertanggung- 
jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan; mengajukan, memberikan 
persetujuan. pertimbangan, pertimbangan/konsultasi, dan 
pendapat; menyerap, menghimpun, menampung dan 
menindaklanjuti aspirasi masyarakat; melaksanakan tugas 
dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan undang-undang. 

Di samping itu , pengawasan DPR dikaitkan pula 
dengan kegiatan membahas dan menindaklanjuti basil 
pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan 
undang-undang mengenai otonomi daerah, pernbentukan. 

untuk meningkatkan kinerja birokasi Pemerintahan itu 
sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi masy arakat, sebagaimana masih menjadi 
harapan publik selama ini. Pengawasan yang dijalankan 
oleh DPR melalui alat-alat kelengkapan dan mekanisme 
kerja yang dirniliki, sama sekali bukan untuk rnencari- 
cari kesalahan Pemerintah, tetapi lebih merupakan suatu 
pertanggungjawaban posisi DPR sebagai lembaga politik 
perwakilan rakyat. 

Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD, DPD memberikan batasan ruang lingkup 
pengawasan DPR yang meliputi: pengawasan terhadap 
pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, serta implementasi kebijakan 
Pemerintah. 
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Secara singkat dan umum, pengawasan yang dilakukan 
oleh parlernen, termasuk DPR bertujuan untuk 
rnelaksanakan akuntabilitas publik, terutarna dari lernbaga- 
lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan 
kebijakan dan program pernerintahan serta pembangunan 
dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang 
dijalankan DPR merupakan bentuk pengawasan politik 
yang bersifat strategis dan bukan administratif. 

Hal inilah yang membedakan fungsi pengawasan yang 
dilakukan DPR dengan fungsi pengawasan yang dilakukan 
oleh lembaga pemerintahan dan publ ik lainnya. Fungsi 
pengawasan parlemen lebih bersifat politis strategis 
menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan d an 
pembangunan. Pengawasan juga dapat berlangsung pada 
berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun 
kasus yang ada sepanjang memiliki arti penting secara 
politik strategis. 

Pengawasan parlemen diperlukan berdasarkan 
beberapa argumentasi atau pemikiran, yaitu: 

Dalam hal ini saya ingin menekankan bahwa fungsi 
dan peran DPD dalam kekuasaan legislasi bersama DPR 
telah diatur oleh Konstitusi. Dan DPR dalam hal ini 
sungguh-sungguh rnemperhatikan pertimbangan- 
pertimbangan DPD. 

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 
dan daerah, sumber day a alam dan sumber daya 
ekonorni lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Keuangan dengan rnemperhatikan pertimbangan 
DPD. 
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Interaksi eksekutif dan legislatif merupakan suatu 
kewajiban kon s ti tu t ion al , karena UUD 1945 tidak 
melakukan pemisahan kekuasaan yang tegas antara 

III. Dinamika Interaksi Eksekutif dengan Legislatif 
dalam Perumusan Kebijakan 

Keempat, pengawasan memungkinkan terbangunnya 
hubungan timbal balik (checks and balances) antara 
lembaga legislatif, eksekutif dan masyarakat sipil. 

Pengawasan DPR dilakukan melalui beberapa 
mekanisme, yaitu Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, 
Rapat Dengar Pendapat Umum, dan Kunjungan Kerja. Di 
samping itu, pengawasan dilakukan melalui penggunaan 
hak-hak DPR, antara lain: Hak Interpelasi, Hak Angket, 
Hak Mengajukan/Menganjurkan, Memberikan Persetujuan, 
Memberikan Pertimbangan, dan Memberikan Pendapat. 

Ketiga, pengawasan dapat meredam "penyakit" KKN 
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di kalangan Pemerintah, 
termasuk berdampak pada DPR sendiri. 

Kedua, pengawasan mengaktualisasi pelaksanaan 
etika tata pemerintahan yang baik dan demokratis (good 

governance). 

Pertama, Parlemen (DPR) merupakan representasi 
rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja Pemerintah 
d.alam mengelola keuangan negara dan melaksanakan 
undang-undang , kebijakan Pemerintah, dan berbagai 
kebijakan publik lain secara konsisten. 



278 

Dalam prakteknya, dinamika interaksi eksekutif- 
legislatif mengalami pasang surut, namun interaksi tersebut 
berjalan dengan baik, karena kedua lembaga tersebut selalu 
mencari formulasi interaksi yang lebih berkualitas, 
sehingga tidak mengganggu jalannya sistem pemerintahan. 

Dalam kaitannya dengan membangun suatu interaksi 
yang berkualitas, maka ada beberapa mekanisme dan 
praktek yang selama ini terjadi, yaitu: 

Pertama, perlunya standar etika dalam interaksi antara 
eksekutif-legislatif. Menghormati etika dalam interaksi 
eksekutif dan legislatif merupakan salah satu hal penting 
yang perlu dilakukan dan dipertahankan oleh para politisi 
di lembaga legislatif dan para pejabat tinggi di lembaga 
eksekutif. Penghormatan masing-masmg pihak terhadap 

eksekutif dan legislatif. Disamping itu, hubungan antara 
Jembaga pemegang kekuasaan tersebut bersifat saling 
mengontrol melalui mekanisme checks and balances untuk 
melahirkan satu kebijakan yang betul-betul berorientasi 
pada kepentingan publik atau rakyat. Ada beberapa 
kebijakan yang menjadi otoritas eksekutif yang bersumber 
pada undang-undang, sehingga tidak perlu mendapat 
pertimbangan secara langsung oleh legislatif, namun ada 
beberapa produk kebijakan yang harus dilaksanakan atau 
dikerjakan bersama antara eksekutif dan legislatif, seperti 
dalam pembentukan UU. N amun, secara keseluruhan 
interaksi eksekutif dan legislatif menjadi bagian dari 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR, terutama dalam konteks 
pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap semua kebijakan 
Pemerintah. 
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Kedua., Perlunya keterbukaan dan saling 
mengingatkan. Praktek yang terjadi dalam meningkatkan 
kualitas interaksi eksekutif-legislatif adalah secara 
langsung saling mengingatkan. Misalnya, dalam kasus 
Jaksa Agung dan Komisi II dan III, Pimpinan DPR 
mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengingatkan 
Jaksa Agung dan jajarannya agar menjaga hubungan yang 
baik dengan DPR atau legislatif. Walaupun surat Pimpinan 
DPR itu tidak segera ditanggapi oleh Presiden, namun 
Jaksa Agung mengingatkan jajarannya untuk mentaati etika 
dalam interaksi dengan legislatif. Hasilnya, aktivitas DPR 
dan Jaksa Agung dapat berjalan normal kembali. 

Ketiga, forum konsultasi antara eksekutif dan legislatif. 
Satu hal penting yang dilembagakan dalam meningkatkan 
kualitas interaksi eksekutif-legislatif dalam perurnusan 

etika berkomunikasi dapat membantu lembaga eksekutif 
dan legislatif dalam mempertahankan hubungan atau 
interaksi yang konstruktif. Kericuhan dalam Rapat Kerja 
Gabungan Komisi II dan III dengan Jaksa Agung 
merupakan salah satu contoh betapa etika dalam interaksi 
antara eksekutif dan legislatif sangatl ah penting. 
Pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh Anggota 
Dewan maupun pejabat Pemerintah, telah mengganggu 
komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Pelanggaran 
etika dalam hubungan antar eksekutif dan legislatif, terjadi 
pula ketika pejabat negara (Pemerintah) · menghimbau 
kepada Menteri-menteri untuk tidak memenuhi undangan 
rapat-rapat Komisi di DPR, sebelum Pimpinan Komisi 
terbentuk. 
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Keempat, pentingnya partisipasi publik. Kebijakan 
pada dasarnya menyangkut kepentingan masyarakat atau 
publik. Oleh karena itu, interaksi eksekutif dan legislatif 
perlu mendengarkan pihak masyarakat atau publik. 
Partisipasi publik ini penting, agar hasil kebijakan yang 
dirumuskan oleh eksekutif-legislatif mengakomodasi 
aspirasi masyarakat atau publik agar hasilnya bermanfaat 
secara optimal bagi peningkatan kemaslahatan seluruh 
masyarakat. 

kebijakan adalah forum konsultasi antara Presiden dan 
. . 

DPR. Melalui forum konsultasi ini , Presiden secara 
langsung dapat menjelaskan kepada Pimpinan DPR, 
Pimpinan Fraksi dan Komisi mengenai kebijakan-kebijakan 
yang diarnbil oleh Pemerintah. Kebijakan Pemerintah yang 
menyangkut Aceh misalnya, dibi carakan dalam tidak 
kurang dari 6 (enam) kali konsultasi antara Pemerintah 
dan DPR. 
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Dinamika otonomi daerah terus berlanjut yang pada 
gilirannya inembutuhkan sebuah aturan yang mampu 
menampung berbagai tuntutan masyarakat tersebut. Oleh 
karena itu kemudian lahirlah UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah yang memuat berbagai hal 
mulai dari Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus; 
Pembagian Urusan Pernerintahan; Pemerintahan Daerah; 
Perangkat Daerah: Keuangan Daerah; Peraturan Daerah 

Seiring bergaungnya tuntutan otonomi daerah di 
Indonesia terutama sejak 1998, saat ini ·perkembangan 
otonomi daerah maju sangat pesat. Dimulai dengan 
pembentukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU 
Nomor 5 Tahun 1974, isu otonomi daerah terus bergulir 
tidak saja isu tentang penyerahan wewenang kepada 
daerah, tetapi juga menyangkut berbagai isu lain seperti 
pemekaran wilayah, pemilihan kepala daerah serta 
pembagian keuangan antara pusat dan daerah. 

PENDAHULUAN 

CERAMAH KETUA DPR RI 
DALAM ACARA PENGARAHAN 

PEMPROV GORONTALO DAN SULAWESI UTARA, 
DENGAN JAJARANNYA 

TINGKAT PROVINS! KABUPATEN DAN KOTA 
DENGAN JUDUL 

BERBAGAI PERMASALAHAN DI SEPUTAR 
PEMERINTAHAN DAERAH 

TANGGAL, 1 DESEMBER 2005 
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Hadirnya aturan tentang pemerintahan daerah 
diarahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu 
pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Selain itu diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi. pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Beberapa hal yang kemudian mengemuka dan menjadi 
persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya 
adalah masalah pemekaran wilayah dan pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 
langsung. Padahal sesungguhnya aturan yang ada sudah 
mempertimbangkan berbagai aspek dalam rangka 
mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin muncul. 
Pr i n s ip ny a , bahwa efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan 
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 
susunan pemerintahan dan antar pernerintahan daerah. 
Selain itu harus memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan 
global dengan memberikan kewenangan yang seluas- 

dan Peraturan Kepala Daerah; Kepegawaian Daerah; 
Pembinaan dan Pengawasan; De s a ; serta masalah 
Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. 



283 

Isu tentang pemekaran wilayah terus mengernuka 
dalam setiap pembicaraan tentang otonomi daerah. Hal 
tersebut dapat terlihat dalam dinamika di DPR yang pada 
tahun 2005 saja sekitar 18 R UU ten tang usul pembentukan 
daerah otonom menjadi hutang bagi DPR periode 
2004-2009. Sebab ke-18 RUU tersebut merupakan 
pekerjaan peri ode sebelumnya yang belum terselesaikan 
oleh DPR periode 1999-2004. Oleh karena itu DPR melalui 
Komisi II yang membidangi Pemerintahan berpendapat 

Perrnasalahan Pernekaran Wilayah dan Pilkada 

luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan 
kewajiban menyelenggarakan otonorni daerah dalam 
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Mencermati berbagai persoalan yang muncul tersebut, 
sebaiknya kita patut memberikan perhatian, kajian 
rnendalam disertai adanya pemecahan masalah. Sebab 
berbagai persoalan yang muncul tersebut bukan berarti 
sistem yang ada tidak dapat terimplementasikan dengan 
baik, tetapi terdapat beberapa faktor baik internal maupun 
eksternal yang mempengaruhinya serta situasi dan kondisi 
masa transisi. Sebagai suatu proses, pelaksanaan otonomi 
daerah harus terus berjalan dengan mengidentifikasi setiap 
persoalan yang muncul di lapangan termasuk di wilayah 
Gorontalo dan Sulawesi Utara. Beberapa persoalan yang 
paling mengemuka dalam otonomi daerah akan di bahas 
di bawah ini yaitu permasalahan pemekaran wilayah, 
permasalahan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah Iangsung, dan anggaran daerah. 
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Selanjutnya, DPR menilai bahwa penyusunan sebuah 
RUU tentang pembentukan daerah otonom hams memuat 
tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan 
penggaburigan daerah yang kesemuanya ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Percepatan 
pertumbuhan kehidupan demokrasi; Percepatan 
pelaksanaan pembangunan_ perekonomian daerah; 
Percepatan pengelolaan potensi daerah; Peningkatan 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal pemekaran 
wilayah menurut UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa 
pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, 
teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam konteks pemutakhiran 
data ini, pemekaran wilayah tidak sekadar menjadi 
keinginan elit daerah yang bersangkutan, tetapi hams 
menjadi aspirasi daerah. Sehingga lahirnya sebuah daerah 
ham dapat menjadi kebutuhan semua lapisan masyarakat 
daerah tersebut. Untuk suatu pemekaran diperlukan data- 
data meliputi Surat Aspirasi Masyarakat; SK Persetujuan 
DPRD Kabupaten/Kota; Surat Usulan Bupati/Walikota; SK 
Persetujuan DPRD Provinsi: Surat Usulan Gubernur; 
Kaj i an Daerah; Perda kabupaten Induk tentang 
Pembentukan Kecamatan (bila ada); Peta Wilayah 
Kabupaten/Kota yang akan d ibe ntu k ; SK DPRD 
Kabupaten/Kota tentang Penetapan lbu Kota calon 
Kabupaten/Kota, dan Formulir Isian Data Kelengkapan 
calon Daerah Otonom Baru. 

bahwa perlu dilakukan pemutakhiran terhadap validitas 
seluruh data. 
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Permasalahan seputar pemerintahan daerah yang 
menjadi agenda DPR RI, khususnya yang terkait dengan 
Provinsi Gorontalo adalah pengajuan usul RUU tentang 
pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara oleh DPD 
kepada DPR. Usul RUU tersebut telah diproses melalui 
mekanisme yan.g berlaku di Dewan. Dalam hal ini Badan 

Berkaitan dengan rencana pembentukan daerah otonom 
baru, maka DPR RI melalui Komisi Il rnengarnbil sikap 
meminta kepada Pernerintah c.q. Mendagri untuk 
mempercepat terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai 
pengganti PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan 
Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah. Penggantian PP tersebut dilakukan 
agar disesuaikan dengan undang-undang yang baru, yaitu 
UU No. 32 Tahun 2004. Terhadap usulan pembentukan 
daerah baru yang diajukan setelah berlakunya UU No. 32 
Tahun 2004. DPR RI akan memproses setelah 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai pengganti 
PP No. 129 Tahun 2000. Hal tersebut dalam rangka 
mempermudah proses pembentukan wilayah atau daerah 
otonom baru dan memperkecil berbagai permasalahan yang 
muncul. 

Melalui sebuah kajian yang mendalam serta proses 
yang cukup, maka ketika daerah otonom baru tersebut 
lahir tidak lagi menggantungkan kepada daerah induk 
dalam waktu lama baik aspek kewenangan, aspek 
infrastruktur dan aspek keuangan atau anggaran daerah. 

keamanan dan ketertiban; dan peningkatan hubungan yang 
serasi antara Pusat dan Daerah. 
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Seiring dengan adanya perubahan undang-undang, 
maka diharapkan peraturan pelaksanaannya diganti 
disesuaikan dengan undang-undang yang baru. Apabila 
Peraturan Pemerintah yang baru tersebut telah ditetapkan, 
diharapkan proses pembentukan, penggabungan, dan 
penghapusan daerah otonom dapat segera dilakukan dengan 
mengacu pada undang-undang pemerintahan daerah yang 
baru. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, DPR RI 
melalui Komisi II telah merninta kepada Pemerintah 
melalui Mendagri untuk mempercepat terbitnya 
PP tersebut. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, terkait dengan 
rencana pembentukan daerah otonom baru, maka faktor 
landasan yuridis menjadi salah satu faktor penting. 
Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah telah 
mengalami perubahan dari UU No. 22 Tahun 1999 menjadi 
UU No. 3_2 tahun 2004. Terhadap masalah pembentukan 
daerah, UU- No. 32 tahun 2004 telah mengamanatkan 
agar hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Sementara Peraturan Pemerintah yang masih berlaku 
sekarang ini adalah PP No. 129 Tahun 2000 tentang 
Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, 
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah merupakan aturan 
pelaksana dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang 
lama. 

Musyawarah telah menugaskan kepada Komisi II untuk 
membahas dan menindaklanjuti usulan tersebut. 
Direncanakan Komisi II akan memberikan laporan di 
dalam Rapat Badan Musyawarah pada hari Kamis, 
tanggal 1 Desember 2003. 
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Secara yuridis, pelaksanaan Pilkada didasarkan kepada 
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah yang 
kernudian dijabarkan dalam Peraturan Pernerintah yang 
agak terlambat yaitu PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pernilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mepetnya waktu 
persiapan termasuk perangkat hukumnya menjadi salah 
satu kendala dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2005 ini 
khususnya yang waktu pelaksanaannya bulan Juli 2005. 
Kondisi ini ditambah dengan adanya judicial "review 
dari Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal dalam 
UU No. 32 Tahun 2004. Akibat Putusan MK tersebut 
PP Nomor 6 Tahun 2005 diubah dengan PP No. 17 tahun 
2005 serta aturan lain yakni Perpu No. 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2005 yang 
menyangkut apabila terjadinya bencana alam, kerusuhan, 
gangguan keamanan , dan/atau gangguan lain yang 
berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. 

Selain peraturan-peraturan tersebut di atas, lahir pula 
berbagai peraturan lain yang menyangkut pengelolaan dan 

Secara umum pelaksanaan pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah secara langsung (Pilkada) tahun 
2005 berlangsung Ian car. N amun demikian terdapat 
berbagai persoalan di beberapa daerah yang disebabkan 
oleh berbagai faktor. Permasalahan yang muncul tersebut 
pada akhirnya tidak memberikan gambaran bahwa 
pelaksanaan Pilkada tahun 2005 gagal. Diakui bahwa 
terdapat daerah yang hingga saat ini belum mampu 
menuntaskan persoalan yang muncul seperti kasus Kota 
Depok. 
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Permasalahan lain yang muncu1 di seputar Pilkada 
adalah permasalahan teknis meliputi keterbatasan waktu, 

pertanggungjawaban belanja Pi lk ada , pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa Pemerintah. dukungan Pemerintah 
daerah dalam pelaksanaan Pilkada melalui Inpre s. validasi 
data serta aturan netralitas PNS berdasarkan Surat Edaran 
Menter: Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Dalam implementasinya terdapat beberapa kasus yang 
memerlukan p e r h at i an khusus. Sebagai proses 
pembelajaran politik kepada rakyat daerah, Pilkada berhasi1 
menarik partisipasi masyarakat rata-rata 73,32%. Sebuah 
capaian yang cukup tinggi bagi sebuah partisipasi politik 
dalam hal pernilihan langsung pemimpin daerah. Namun 
dernikian. banyak daerah yang berujung kepada gugatan 
basil Pilkada. Setidaknya sampai bulan Agustus 2005, 
sebanyak 83 daerah proses penetap_an calon terpilih 
mendapatkan gugatan dari pasangan calon yang kalah 
terkait dengan penghitungan suara pada Mahkamah Agung 
dan Pengadilan Tinggi baik tingkat Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota. 

Terhadap gugatan pemohon pada MA dan Pengadilan 
Tinggi pada umumnya ditolak/tidak diterima dan pada 
gilirannya menimbulkan ketidakpuasan atas keputusan 
tersebut. Ekspresi ketidakpuasan tersebut seringkali 
berbentuk pengerahan massa yang kemudian bertindak 
anarkhis. Hal tersebut patut disayangkan karena dapat 
mencederai proses demokrasi yang sudah berjalan. 
Ketidakpuasan tersebut sesungguhnya hal biasa dan dapat 
diekspresikan secara santun. Nainun demikian kita juga 
harus menghormati putusan pengadilan. 
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Masalah berikut adalah banyaknya pemilih yang tidak 
terdaftar sehingga menimbulkan protes dan sengketa. Ini 
menandakan kurangnya koordinasi antar instansi seperti 
antara Dinas kependudukan dan PPS (KPUD). Hal ini 
berdampak pada penetapan dan sosialisasi Daftar Pemilih 
Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Masalah 
daftar pemilih ini menjalar kepada adanya pemilih yang 
belum cukup usia, sudah meninggal, tidak berdomisili di 
daerah tersebut, atau aktif sebagai anggota TNI/Polri. Hal 
tersebut semakin memperparah proses pendataan pemilih. 

Masalah krusial berikutnya adalah dalam hal proses 
pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Masalah yang muncul dalam konteks ini dimulai dari 
pencalonan oleh partai politik yang disebabkan adanya 
kepengurusan .ganda hingga masalah kurang telitinya 
panitia (KPUD) dalam menverifikasi bakal calon sehingga 
menimbulkan ketidakpuasan massa pendukung salah satu 
calon. Kondisi ini menunjukkan betapa sulitnya 
menentukan calon kepala daerah dengan mengingat 
berbagai aspek, baik aspek partai politik maupun aspek 
kesiapan KPUD. 

sosialisasi yang minim, dan masih lainbatnya surat 
pemberitahuan dari DPRD kepada KPUD tentang 
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Masalah lain 
adalah terlambatnya .. pembentukan Panitia Pengawas 
Pilkada (Panwas Pilkada). Padahal lembaga ini memiliki 
tugas mengawasi setiap tahapan Pilkada. Masalah yang 
muncul adalah dalam proses pencalonan, sehingga dalam 
proses pencalonan tidak ada yang mengawasi KPUD. 
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Berbagai permasalahan tersebut hendaknya dijadikan 
perhatian untuk ke depan tidak terulang lagi at au 
setidaknya dengan diberlakukannya otonorni daerah sejak 
l Januari 1999. peran anggaran daerah {APBD) sangat 

Masalah-rnasalah lain berupa standar audit dana 
kampanye belum ditetapkan sehingga akuntabilitas audit 
dana kampanye belum mampu untuk menjawab dugaan 
money politic yang disampaikan pihak yang kalah. Juga 
masalah saat pemungutan suara dan masalah pasca 
pemungutan suara. Ada yang memiliki kartu ganda, tetapi 
ada warga yang tidak memiliki kartu pemilih, penghilangan 
kotak dan surat suara dan sebagainya. 

Permasalahan juga muncul dalam hal kampanye calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Biasanya 
permasalahan muncul berupa curi start kampanye. 
Selanjutnya bentuk pelanggaran kampanye juga berbentuk 
money politic yakni pembagian uang dan barang-barang 
yang bisa dikonversi ke uang kepada peserta kampanye. 
Juga dalam hal arak-arakan atau pawai keliling yang 
dilakukan massa pendukung calon yang dilakukan secara 
tidak tertib. Parahnya, KPUD banyak yang tidak 
memberikan aturan teknis tentang pelaksanaan kampanye. 

Setelah masa karnpanye, permasalahan juga muncul 
ketika masa tenang seperti belum bersihnya semua alat 
peraga kampanye di beberapa lokasi. Bahkan terjadi 
penundaan waktu pemungutan suara karena masih 
terdapatnya alat peraga di sekitar TPS. Selain itu masih. 
terjadi kampanye terselubung yang dilakukan olah para 
cal on. 
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Sebagai penutup dapat d i s arnp ai kan bahwa 
pelaksanaan otonomi daerah yang bergulir semakin 
kencang masih menyisakan berbagai permasalahan yang 
memerlukan perhatian semua pihak yakni Pemerintah 
Pusat, DPR, Pemerintah Daerah, masyarakat dan stake 
holders lainnya. Tanpa perhatian semua pihak, akan sulit 
terwujud proses demokrasi yang lebih baik. Namun 
demikian, kita harus mengakui bahwa proses demokrasi 
di Indonesia baik tingkat Pusat maupun daerah sudah 
berada dalam koridor yang tepat. Artinya, upaya 
konsolidasi dernokrasi harus terus berjalan dan bahkan 
harus semakin menguat. 

Proses demokratisasi di daerah menjadi dasar bagi 
pengembangan demokrasi secara keseluruhan. Sebab, 
daerah-lah yang memiliki masyarakat dan tentunya paling 
mengerti kebutuhan masyarakatnya. Untuk itulah daerah 
otonom harus benar-benar mampu menj adi pelayan 
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi 
masyarakat daerah tersebut. Ketika demokrasi telah 
terkonsolidasi, maka upaya meningkatkan kesejahteraan, 
keadilan dan kemakmuran akan lebih mudah tercapai. 
Semoga, 

PENUTUP 

strategis, khususnya dalam mendukung peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat dan menggerakkan roda 
pembangunan di daerah. Sejak terbentuk sebagai provinsi 
baru yang dapat memberi kontribusi bagi kesejahteraan 
masyarakat setempat. 
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Saya merasa gembira bahwa di tengah-tengah suasana 
politik yang menghangat pasca pemilihan Anggota-anggota 
legislatif dan menjelang pemilihan Presiden/Wakil 
Prc siden. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang 
bekerjasama dengan dunia usaha dengan dukungan penuh 
dari masyarakat Karo dapat menyelesaikan pembangunan 
"Plaza Kabanjahe ". Masyarakat Kabanjahe telah memberi 
contoh yang baik, bahwa dinamika kehidupan politik tidak 
mempengaruhi proses pembangunan dan kehidupan 

Pertama-tarna marilah kita panjatkan puji syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita 
dalam keadaan sehat-wal'afiat dan dapat bertemu dalam 
rangka syukuran atas telah selesainya pembangunan 
"Kabanjahe plaza". 

Sdr. Bupati Karo, beserta sfaf. 
Sdr. Kapolres Kabupaten Karo, 
Sdr. Tokoh Masyarakat, dan 
Masyarakat Karo yang karni cintai. 

Yang karni horrnati: 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera untuk kita semua 

SAMBUTAN 
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLEKKU 

PADA PERESMIAN KABANJAHE PLAZA 
KABUPATEN KARO 

PROVINS! SUMATERA UTARA 
TANGGAL, 25 APRIL 2005 
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Saudara-saudara yang kami hormati, 

Saya mengharapkan "Plaza Kabanjahe " selain dapat 
menjadi pus at kegiatan ekonomi masyarakat yang 
menyenangkan juga dapat menjadi pusat pengembangan 
bagi kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM). Perhatian 
dan keberpihakan kepada UKM merupakan bentuk dan 
wujud nyata dari tekad kita bersama untuk 
mengembangkan ekonomi kerakyatan. Karena penguatan 
ekonomi kerakyatan merupakan salah satu cita-cita luhur 
kita yang sampai saat ini belum sepenuhnya dapat 
diwujudkan. Dengan adanya penguatan ekonomi 
kerakyatan kita harapkan pengelolaan sumber-sumber 

Bupati beserta jajarannya diharapkan mernpunyai jiwa 
enterpreneurship, sehingga dengan dukungan dunia usaha 
dan masyarakat mampu menciptakan inovasi dan kreatifitas 
dalam menggali dan mernanfaatkan potensi daerah demi 
peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, 

ekonomi. Hal mt terbukti dengan peresmian 
"Plaza Kabanjahe" yang waktunya bertepatan dengan 
agenda politik nasional. 

Saya mengharapkan pola kerjasama antara Pemerintah 
Daerah dan dunia usaha dengan dukungan penuh dari 
masyarakat semacam ini dapat diteruskan dan ditingkatkan 
lagi pada masa-rnasa yang akan datang. Hal ini sangat 
penting karena hanya dengan cara inilah kita dapat 
menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan 
lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran 
yang pada saat ini merupakan salah satu masalah penting 
yang dihadapi bangsa kita. 
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Akhirnya dengan iringan doa kepada Allah Yang Maha 
Kuasa, pada kesernparan yang berbahag ia ini , saya 
membuka secara resmi "Kabanjahe Plaza" dengan harapan 
semoga dapat memberi manfaat bagi masyarakat 
Kabupaten Karo. Sekian terima kasih. 

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Saya berharap "Plaza Kabanjahe" yang menjadi 
kebanggaan masyarakat Karo dapat menjadi salah satu 
sentra kegiatan ekonomi perdagangan dan pusat belanja 
keluarga yang menyenangkan dan membanggakan bagi 
masyarakat Kabanjahe khususnya dan rakyat Kabupaten 
Karo pada umumnya. 

ekonomi dapat memberi manfaat dan dinikmati oleh 
masyarakat banyak. 

Sebelum membuka secara resrni Plaza Kabanjahe, saya 
perlu menyampaikan satu hal yang sangat penting, namun 
sering kal i dilupakan yaitu menyangkut masalah 
pengelolan dan "pemeliharaan". Sudah menjadi 
pengetahuan kita bersama bahwa kita biasanya hanya bisa 
dan pandai untuk membangun, tetapi tidak pandai dan 
tidak marnpu melakukan pengeJolaan dan perawatan 
dengan baik. Sehingga gedung yang telah kita bangun 
dengan dana yang tidak sedikit, tidak dapat berfungsi 
sesuai dengan yang diharapkan karena adanya "salah 
urus". Untuk itu karni harapkan Pemda dapat mengelola 
bangunan ini dengan manajemen yang baik, sehingga 
gedungnya tetap terawat, lingkungannya bersih, aman dan 
nyaman. 
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Namun demikian tidak ada salahnya apabila saya 
menyampaikan beberapa hal berkait derigan situasi 

Kepada saya telah diminta untuk memberikan uraian 
mengenai perkembangan situasi nasional terakhir didepan 
pertemuan keluarga Besar Marhaenis yang dilaksanakan 
di Manado pada hari ini. 

Perkembangan teknologi informasi dunia saat ini 
begitu modern dan canggih sehingga sebenarnya saudara- 
saudara anggota keluarga Besar Marhaenis khususnya 
Keluarga Besar Marhaenis Sulawesi Utara tidak perlu 
diberi informasi mengenai perkembangan s ituasi di 
Indonesia, karena mereka pasti telah mengetahuinya dari 
berita-berita di radio, tv, surat kabar dan internet. 

I. PENDAHULUAN 

Saudara-saudara Pimpinan keluarga Besar 
Marhaenis, dan para anggota Keluarga Besar 
Marhaenis Yth 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
MERDEKA ! 

CERA1\1AH 
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLEKKU 

DI DEPAN KELUARGA BESAR MARHAENIS 
SULAWESI UTARA MANADO 

DENGAN JUDUL 
MASALAH-MASALAH AKTUAL SAAT INI 

TANGGAL, 24 NOVEMBER 2005 
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Santernya tun tu tan masyarakat kepada Presiden SB Y 
untuk melakukan reshuffie kabinet hingga saat ini belum 
memperoleh respons positif. 

Dalam beberapa peristiwa Pre siden SBY lebih 
menekankan perlunya melakukan evaluasi terhadap kinerja 
kabinet dan reshuffie dilakukan atau tidak akan sangat 
tergantung kepada hasil evaluasi Presiden. 

Dengan· demikian reshuffle terhadap KIB bersifat 
sangat spekulatif dan hal ini akan berakibat kebingungan 
dikalangan masyarakat dan akan berdampak buruk kepada 
situasi perekonomian nasional, investasi dan citra Presiden 
SBY serta menambah keyakinan masyarakat mengenai 
sosok SB Y yaitu sebagai sosok peragu· dalam mengambil 
keputusan terhadap permasalahan yang menghimpit 
dirinya. 

Setahun usia pemerintahan SBY-Kalla hingga saat ini 
belum menampakkan tanda-tanda perubahan sebagaimana 
dijanjikan saat kampanye Pemilu yang lalu, maka 
merebaklah tuntutan masyarakat untuk mereshujlle Kabinet 
Indonesia Bersatu (KIB) utamanya reshuff[.e terhadap Tim 
Ekonomi Kabinet SBY. 

1. Tuntutan masyarakat kepada Presiden SBY 

II. Masalah-masalah aktual. 

mutakhir di tanah air kita, semoga kiranya ada manfaat 
dan gunanya bagi seluruh jajaran keluarga besar Marhaenis 
yang pada hari ini mengadakan pertemuan di Manado. 
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2.4. Jaringan Terorisme pimpinan DR. Azahari (alm) dan 
Noordin M. Top telah membuat web site di internet 
mengenai anatomi terorisme, aktivitas mereka dan tata 
cara perakitan Born bunuh diri. 

2.3. Dari dokumen yang disita pihak Polri mereka telah 
merencanakan aksi terror disejumlah ternpat hiburan, 
pariwisata dan gereja-gereja yang pelaksanaannya 
dapat diperkirakan disekitar hari Natal 2005 dan Tahun 
Barn 2006. 

2.2. Kader-kader pemuda dan pengikut Noordin M. Top 
juga piawai dalam merakit born bunuh diri dan 
mempunyai jaringan luas di Indoneia khususnya Jawa 
dan Bali; 

2.1 Belum diringkusnya gembong teroris di Indonesia 
sekaliber DR.Azahari yang bernama Noordin M. Top 
dan juga yang mempunyai pengikut dan kader anak 
muda yang siap menjalankan aksi terror dengan born 
bunuh diri. Terlepasnya Al Farouk dari penjara 
Baghram, Afganistan dapat memberi semangat dan 
motivasi kepada Noordin M. Top beserta pengikutnya 
untuk tetap bertahan dan melanjutkan aksi terornya di 
Indonesia. 

Bahwa tewasnya gembong teroris di Indonesia 
· DR. Azahari yang warga Negara Malaysia belum menjadi 
jaminan akan berkurangnya intensitas terorisme di 
Indonesia karena: 

2. Tingkatkan Kewaspadaan Nasional. 
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3. Seluruh konsesi yang diberikan kepada GAM dalam 
MoU telah memunculkan konsep Negara dalam Negara 
dan tidak memberi peluang kepada mayoritas 
rakyat Aceh sebagai pemegang kedaulatan rakyat 

2. Terdapat kekaburan kalimat dalam MoU sehingga 
menimbulkan multi tafsir GAM menafsirkan MoU 
tidak mengakui NKRI dan UU tentang Otonomi khusus 
Aceh 

1. Sejatinya MoU antara GAM dan Pemerintah RI 
merendahkan martabat bangsa dan Negara RI karena 
perundingan perdamaian mengenai Aceh di dominasi 
dan didikte oleh Negara dan LSM asing. Apabila 
perundingan damai - dilakukan dalam rangka NKRI 
seharusnya posisi Negara kita sangat kuat, dominan 
dan tidak dilecehkan. 

Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah Nonsen belaka: 

MoU antara Garn dan Pemerintah Indonesia yang 
ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki 
berdasarkan prinsip-prinsip pokok sbb: 

1. Penyelesaian konflik Aceh secara damai, 
komprehensif, menyeluruh dan bermartabat. 

2. Sepakat dengan jujur dan demokratis dalam rangka 
Negara Kesa tu an dan Konstitusi RI. 

3. Penyelesaian damai ini akan mempermudah dan 
mempercepat membangun kembali Aceh pasca 
tsunami. 

3. Pelaksanaan MoU Gam-Pemerintah Indonesia 
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(Arnien Rais menyatakan penyelesaian damai di Aceh 
kebablasan tidak demokratis karena tidak mengikut 
sertakan para ulama, pemimpin masyarakat dan 
pern imp in daerah yang merupakan mayoritas 
masyarakat Aceh). 

4. Aceb Monitoring Mission (AMM) 

1. Besar dan luasnya kekuasaan dan kewenangan yang 
dipegang oleh Aceh Monitoring Mission (AMM) 
mengundang internasionalisasi masalah Aceh dan 
melemahkan integritas bangsa dan Negara Indonesia. 

2 Oleh karena itu maka kehadiran dan campur tangan 
AMM dalam penyelesaian masalah Aceh hams ditolak 
dan tidak perlu diakui karena melanggar kedaulatan 
NKRI dan cenderung bertindak sepihak karena luasnya 
kekuasaan dan kewenangannya. 

5. Reformasi dengan segala akibatnya 

Reformasi yang mengakhiri pemerintahan Presiden 
Suharto yang tidak demokratis dan represif telah 
menetapkan sejumlah agenda reformasi diantaranya adalah 
amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN dan 
penghapusan dwi fungsi ABRI. Amandenien UUD 1945 
yang telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali oleh MPR 
pada hakekatnya berhasil mengembalikan fungsi 
kedaulatan rakyat kepada pemiliknya yaitu rakyat 
Indonesia dengan menghapus wewenang MPR sebagai 
Lembaga Tertinggi Negara pemegang dan pelaksana 
Kedaulatan Rakyat. Mengembalikan hak membentuk UU 
ditangan DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 
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1. perilaku masyarakat yang tidak taat hukum dan 
anarkistis dalam kegiatan unjuk rasa untuk 
menyampaikan aspirasi politiknya; 

2. kegiatan money politic dalam setiap acara pemilihan 
pejabat publik ditingkat pusat dan daerah; 

3. penyuapan kepada aparat penegak hukum dan keadilan 
dalam perkara korupsi maupun dalam kasus melarikan 
tersangka korupsi ke luar negeri; 

Kebebasan, demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM) 
yang menjadi urat nadi reformasi diterapkan secara tidak 
proporsional oleh masyarakat kita, sehingga kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia saat 
mi sangat didomininasi oleh: 

Hampir semua orang rnenyadari pelaksanaan 
amandemen UUD 1945 yang tidak taat azas dan ke bablasan 
karena amandemen UUD 1945 tidak lagi menjunjung 
tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam Pancasila, 
Dasar Negara dan Falsafah Hidup Rakyat Indonesia. 
Akibatnya rakyat Indonesia telah kehilangan jati dirinya, 
lupa kepada Pancasila yang menjadi landasan hidupnya 
sehingga rakyat kita melupakan cita-cita nasional Indonesia 
untuk merdeka dibidang politik, berdikari dibidang 
ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan. 

Namun setelah 7 tahun reformasi berjalan, amandemen 
yang telah dilaksanakan ternyata rnenirnbulkan banyak 
permasalahan konstitusional maupun permasalahan politik 
berupa konflik horizontal di level grass root masyarakat 
dan maraknya money politic pada setiap pernilihan pejabat 
publik di pusat rnaupun di daerah-daerah. 
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Per i st i w a peledakan Born Bali ke-2 t ang g al 
1 Oktober 2005 yang lalu adalah bukti tidak sigapnya 
aparat intelejen Negara kita dalam menghadapi terorisme, 
kenaikan harga BBM tanggal I Maret dan 1 Oktober 2005 
yang di ikuti dengan pengurangan subsidi BBM dan 
pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga 
miskin telah menuai kecaman karena pengelolaan 
pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 15,5 
juta Kepala Keluarga rniskin tidak professional, tidak tepat 
sasaran dan tidak meliputi seluruh keluarga miskin yang 
sebenarnya lebih dari 20 juta kepala keluarga. 

Satu tahun pemerintahan SBY-JK bulan Oktober 2005 
yang lalu belum membuahkan suatu kernajuan hampir 
diseluruh kehidupan masyarakat. 

6. Satu tahan Pemerintahan SB Y-Kalla 

4. meluasnya tindak pidana korupsi, ko lu s i , dan 
nepotisme (KKN) dari pusat pemerintahan di Jakarta 
hingga ke daerah-daerah karena lemahnya penegakan 
hukum dan sanksi hukum yang tidak menimbulkan 
rasa jera bagi para pelaku KKN. Hukum dan institusi 
penegak hukum lumpuh dan tidak mampu rneredam 
kejahatan dan perluasan korupsi. 

5. kehidupan politik lebih merefleksikan nilai-nilai buruk 
masyarakat dan kurang berpihak kepada nilai-nilai 
luhur masyarakat kita, Ketamakan dan hasrat- meraih 
kehorrnatan rendah merajalela, kesenangan untuk 
mengejar kebahagiaan dilakukan tanpa sopan santun 
dan pertimbangan hati nurani kemanusiaan. 
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1. Konsolidasi organisasi. 

Adalah wajib hukumnya bagi suatu organisasi sosial 
politik seperti Keluarga Marhaenis untuk rnelakukan 
konsolidasi organisasi agar keberadaan organisasi ini 
senantiasa relevan dalarn mengantisipasi set iap 
perkembangan dalam kehidupan nasional kita. 

7. Harapan kepada Keluarga Marhaenis. 

Dernikian pula perihal pelaksanaan Rekonstruksi dan 
Rehabilitasi Aceh, telah dikecam sebagai berjalan lambat 
dan tidak transparan. Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh 
pasca Tsunami 26 Desember 2004 sangat menggantungkan 
kepada bantuan luar negeri. Bantuan tersebut sebenarnya 
telah cukup tersedia, akan tetapi prosedur birokrasi yang 
kaku dan tidak transparan berakibat operasionalisasi 
rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh tidak effektif dan tidak 
effisien. 

Secara keseluruhan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
kepada keluarga miskin tidak menyelesaikan masalah, 
bahkan justru menimbulkan kesengsaraan rakyat miskin 
dan bahkan telah menimbulkan korban jiwa meninggal 
karena berebut untuk memperoleh Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) tersebut. 

Dibidang penegakan hukum dan pemberantasan KKN 
tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Kasus KKN 
seperti BLBI, Bank Bali, Bank Mandiri maupun kaburnya 
tersangka koruptor kakap ke luar negeri tidak secara 
sungguh-sungguh ditangani dan ditindak-Ianjuti. 
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3. Pekerjaan rumah 

Terbitnya Buku denganjudul "Soekarno File", Berkas- 
berkas Soekamo 1965-1967, Kronologi suatu Keruntuhan 
ditulis seorang warga negara Belanda Prof, DR. Antonie 
CA Dake, menyimpulkan Bung Karno sebagai master mind 
dari Peri stiwa G.30S/PKI. dengan bukti-bukti yang 
disajikan oleh Penulisnya dan diyakininya sebagai benar 
adanya. 

Dalam setiap pertemuan organisasi secara berkala 
dapat dilakukan diskusi ilmiah membahas isu-isu politik, 
ekonomi, hukum maupun HAM. Dalam bidang ideology 
misalnya pembahasan dapat berupa mengkaji relevansi 
Marhaenisme dalam mengatasi permasalahan kerniskinan 
structural serta dalam upaya meningkatkan derajat 
kesejahteraan rakyat Indonesia dan lain sebagainya. 

Penyelenggaraan pertemuan berkala dengan agenda 
yang jelas dan terarah akan memudahkan perigurus 
organisasi melakukan pembinaan dan pengembangan 
organisasi sebagai salah satu sarat yang akan rnenjadikan 
organisasi senantiasa "percaya diri" dan tidak ketinggalan 
zaman. 

2. Selenggarakan pertemuan berkala 

Ma s a lah pokok dalam me l akuk an konsolidasi 
organisasi adalah kekompakan seluruh jajaran organisasi 
dalam menghadapi permasalahan bersama dan motivasi 
yang tinggi diantara para anggota organisasi dalam 
mempertahankan eksistensi organisasi serta dalam 
memelihara visi dan missi organisasi. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan 
kepada Saudara-saudara menyambut pertemuan keluarga 
Besar Marhaenis Sulawesi Utara pada hari ini. 

Saya mengharapkan agar pertemuan: semacam ini dapat 
diselenggarakan secara teratur dalam rangka konsolidasi 
organisasi dan dalam rangka mengantisipasi masalah- 
masalah aktual di negara kita pada masa-masa yang akan 
datang seperti misalnya Pernilu Tahun 2009, Pilkada, 
situasi sosial - politik pasca amandemen UUD 1945 dan 
lain sebagainya. 

Semoga sambutan saya berrnanfaat bagi kepentingan 
kita bersama. 

Saudara-saudara Pengurus dan segenap anggota 
keluarga Besar Marhaenis. 

III. PENUTUP 

Berkenaan dengan itu saya dapat menganjurkan 
ke lu arga Besar Marhaenis berupaya secara sungguh- 
sungguh untuk mencari bukti-bukti lain. yang dapat 
menyanggah kesimpulan dari Buku "Soeknarno File" 
terse but. 
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Rentetan peristiwa sejak bergulirnya, reformasi yang 
ditandai dengan amandemen UUD 1945 serta implikasinya · 
dalam kehidupan sosial politik kemasyarakatan telah 

Pada kesernpatan yang baik ini marilah kita panjatkan 
syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di tengah- 
tengah kehidupan kita yang sulit masih diberikan kesehatan 
dan kesempatan untuk bertemu, bers ilaturahmi , dan 
bertukar pikiran untuk menyatukan gerak dan langkah 
dalam menjaga kelangsungan kehidupan kebangsaan yang 
tengah menghadapi tantangan dan rongrongan. 

Saya sangat menghargai kepada teman-teman Panitia 
dan peserta yang sebagian berusia tidak muda lagi, namun 
masih mempunyai empati dan terpanggil jiwanya untuk 
meletakkan arah yang benar bagi perkembangan bangsa 
dan negara sebagaimana c ita-c ita proklamasi yang 
dikumandangkan para founding father kita. 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. 

Yang saya hormati Panitia Musyawarah Bangsa, 
Yang saya hormati para sesepuh, dan 
hadirin dari berbagai komponen bangsa 

SAMBUTAN 
WAKIL KETUA DPR Rl/KORPOLEKKU 

PADA ACARA MUSYAWARAH BERSAMA 
DI GEDUNG PROKLAMASJ, 

TANGGAL, 30 NOVEMBER 2005 
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Sementara itu, di tengah-tengah suasana yang penuh 
ketidakpastian, kita dikejutkan dengan kebijakan yang 
diambil oleh Presiden yang merupakan pilihan langsung 
rakyat dalam penyelesaian masalah .Aceh dengan 
penandatangan MoU antara Pemerintah RI dengan GAM. 
Kita semua sepakat dan sependapat bahwa masalah Aceh 

Saudara dan hadirin yang terhormat, 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa amandemen 
UUD 1945 sebanyak empat kali oleh MPR, walaupun tetap 
mempertahankan Pembukaan, namun ternyata telah 
merubah secara fundamental jiwa sebagaimana tercantum 
dalam batang tubuhnya, sehingga pada hakekatnya sudah 
tidak ada lagi UUD 1945, yang ada adalah UUD 2002. 
Karena amandemen dilakukan secara serampangan dan 
kebablasan, maka telah melahirkan berbagai goncangan 
dalam penyelenggaraan negara dan menimbulkan 
problematik konstitusional yang menguras energi dan 
sumber daya bangsa. Untuk itu kita tidak bosan-bosannya 
untuk menyerukan penolakan terhadap amandernen 
UUD 1945 dan menuntut untuk kembali pada UUD 1945 
yang asli. 

menimbulkan kesadaran kita bersama untuk melihat dan 
mengevaluasi secara kritis apa yang telah salah kita 
lakukan sebagai bangsa sehingga terus mengalami 
keterpurukan. Melalui Musyawarah Bersama ini barangkali . . 
kita bisa merumuskan langkah-Iangkah dan menyatukan 
arah perjuangan bersama untuk membebaskan bangsa dari 
keterpurukan. 
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Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Amandemen UUD 1945 juga telah menuntun kita pada 
liberalisme dan kapitalisme, yang tidak saja menjadi 
perilaku bagi pelaku-pelaku ekonomi , namun jug a 

Berkaitan dengan itu , j ug a telah mendapatkan 
penolakan dari rakyat Aceh di wilayah tengah dan barat/ 
selatan yang akan mendeklarasikan berdirinya Provinsi 
ALA (Aceh Leuser Antara yang terdiri dari 5 kabupaten) 
dan Provinsi ABAS (Aceh Barat Selatan yang terdiri dari 
S kabupaten) terlepas dari Provinsi NAD. 

Berkaitan dengan itu, marilah kita bersama-sama 
komponen bangsa yang lain dengan dukungan penuh dari 
rakyat, gandrung pada keutuhan NKRI perlu merapatkan 
barisan dan menyusun rencana aksi untuk tetap menjaga 
keutuhan dan kedaulatan NKRI. 

harus segera diselesaikan secara damai dan bermartabat 
dalam kerangka NKRI. Namun meskipun mendapatkan 
tantangan dari berbagai komponen bangsa, Pemerintah 
tetap menandatangani MoU yang prinsip-prinsip dasar dan 
proseduralnya telah melanggar berbagai rambu-rambu 
peraturan perundang-undangan. Pemerintah dengan 
kesadaran penuh telah mel akukan internasionalisasi 
masalah Aceh dan menempatkan GAM sebagai satu- 
satunya presentasi rakyat Aceh. Karena mengabaikan 
saran dan pendapat dari berbagai pihak, maka Pernerintah 
akan menghadapi berbagai masalah yang krusial dalam 
implementasi terutama berkaitan dengan penyusunan 
peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan 
Aceh. 
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Saudara-saudara yang kami hormati, 

Dengan melihat fenomena kehidupan kenegaraan dan 
kemasyarakatan yang kian menjauh dari cita-cita luhur 
proklamasi dan tujuan didirikannya NKRI, inendorong kita 
untuk melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa 
yang telah kita laksanakan dan apa yang seharusnya tidak 
kita lakukan sebagai bangsa. Kita harus berani mengakui 
dan menyadari bahwa Pancasila masih sangat relevan 
dalam mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan 
nasional Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 sebagai 
masterpiece basil kary a putra-putra terbaik bangsa 
merupakan hasil perenungan dan penggalian nilai-nilai 
yang berakar dari budaya sendiri. 

Dalam perjalanan kita sebagai bangsa, hampir dua 
pertiga usia kemerdekaan kita gunakan untuk membangun 

mewarnai dan menjiwai kebijakan negara dalam 
pengalokasian sumber-sumber ekonomi. Demokrasi dan 
ekonomi liberal yang merupakan hasil adopsi ideologi barat 
sejatinya tidak sesuai dengan peri-kehidupan sosial-politik 
bangsa kit a yang bersendikan pada religiusitas, 
kekeluargaan dan gotong royong dengan senantiasa 
mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam 
pengaturan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. 

Dalam konteks ini, kebijakan menaikkan harga BBM 
dan impor beras merupakan konsekuensi logis dari pilihan 
Pemerintah yang lebih merngutarnakan kepentingan 
pemodal dibandingkan kesejahteraan rakyat kecil dan 
UKM. 
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Liberalisasi, globalisasi dengan pasar bebasnya 
memang menjadi mainstream dunia yang tidak bisa 
dibendung. Fenomena global ini harus dihadapi secara 
cerdas dan senantiasa berpedoman pada jati diri bangsa 
kita, sehingga kita tidak salah mengarahkan biduk 
Indonesia di tengah-tengah samudera Iiberalisme dan 
globalisasi saat ini. 

Di bidang ekonomi terbangun sistem ekonomi 
kekeluargaan dengan campur tangan negara dalam 
penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakrriuran rakyat. 

Pertanyaannya adalah sistem politik seperti apa yang 
paling sesuai dan cocok bagi bangsa Indonesia yang 
mempunyai ciri-ciri kehidupan sosial budaya yang religius, 
gotong-royong, dan kekeluargaan. Untuk mengatur 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
diperlukan negara dengan otoritas yang kuat dengan basis 
demokrasi. Apabila pilihan telah ditetapkan yaitu sistem 
politik demokrasi, pertanyaan berikutnya adalah sistem 
politik demokrasi yang bagaimana yang sesuai dengan citra 
bangsa Indonesia. 

apa yang dinamakan "nation state" dengan Pancasila 
sebagai dasar dan ideologi negara, namun yang terjadi 
justru kehidupan nasional Indonesia didominasi oleh jatuh 
bangunnya s i st ern politik, mulai dari de mo kr as i 
parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan 
sekarang kita mengalami kehidupan demokrasi liberal- 
individualistis. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Sekian terima kasih. 

Semoga kiranya ada manfaat dan .gunanya bagi 
perjuangan kita menegakkan demokrasi politik dan 
ekonomi berbasis kepada fi lo sof'i Pancasila yang 
mencerminkan rasa keadilan sosial di tengah-tengah 
perjuangan rakyat Indonesia yang sedang menghadapi 
krisis jati dirinya. 

Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalarn 
Musyawarah Bangsa yang diprakarsai dan didukung dari 
berbagai komponen bangsa yang cinta dan peduli terhadap 
eksistensi NKRI sebagai negara yang berdaulat 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 asli atau sebelum 
amandemen. 

Saudara para hadirin sekalian Yth. 
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Hadirin sekalian yang berbahagia, 

Salah satu aspek mendasar yang menjadi tuntutan 
untuk dilakukan pembaruan di kurun waktu yang disebut 
sebagai reformasi saat ini adalah menyangkut penataan 
kembali berbagai perangkat menyangkut pelaksanaan 
urusan pertahanan dan keamanan negara. Tugas untuk 
menjawab tuntutan ini tidak semata-mata terbatas pada 
kalangan Pemerintah atau sebaliknya pihak DPR sernata, 
tetapi merupakan suatu tugas yang barns dipikul oleh 
semua pihak, temasuk bagi masyarakat pada umumnya. 
Apalagi, dengan sistem pertahanan yang bersifat semesta 
(Total Defence) yang dianut oleh bangsa Indonesia, maka 
semakin mempertegas mengenai komitmen untuk rnemikul 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur 
kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan dan 
karuniaNya, kita dapat berkumpul pada acara yang 
dilaksanakan oleh lembaga Pro-Patria pada hari ini dalam 
keadaan sehat wal afiat. 

Assalamu' alaikurn Warahmatullahi Wabarakatuh, 

SAMBUTAN 
WAKIL KETUA DPR Rl/KORPOLEKKU 

PADA ACARA 
"EXECUTIVE COURSE on SECURITY 
SECTOR REFORM BAGI STAF AHLI 

FRAKSI DAN KOMISI DPR RI" 
DI JAKARTA 

TANGGAL, 14 DESEMBER 2005 
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Kasus masih terjadinya hambatan kerja di tingkat 
operasional pasca pemisahan TNI dan Polri hanya sebuah 
kasus di antara beberapa masalah lainnya yang sangat 
mutl ak dan perlu segera ditangani dalam rangka 
pembentukan profesionalisme pelaksanaan tugas di bidang 
pertahanan dan keamanan pada umumnya. Apalagi, dengan 

Kesan saling mempertahankan atau anggapan seolah- 
olah merebut "lahan" yang selama ini ditanganinya, di 
antara aparat TNI dan Polri, atau bahkan di antara sesarna 
korps mereka sendiri, rneskipun dalam skala terbatas, 
masih terjadi di atas permukaan, yang pada gilirannya 
justru mempersulit keadaan dan menimbulkan opini publik 
tersendiri mengenai performance TNI dan Polri secara 
keseluruhan, 

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa pasca 
pemisahan kelembagaan TNI dan Polri ternyata masih 
ditemui berbagai harnbatan dalam rangka peJaksanaan 
peranan masing-masing penanggung jawab dalam bidang 
keamanan dalam negeri. Beberapa kasus miskomunikasi 
dan koordinasi atau bahkan benturan antar aparat di 
lapangan tidak jarang terjadi, yang pada gilirannya 
mernbuat keprihatinan kita bersama justru pada saat 
terdapat keinginan yang sangat kuat agar dapat membentuk 
suatu profesionalisme di masing-masing pihak yang terlibat 
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

tugas tersebut dengan disertai oleh kesempatan untuk selalu 
melakukan dialog dalam rangka mencari berbagai alternatif 
dan pemikiran yang mendorong ke arah kemajuan atau 
situasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. 
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Masalah pertahanan dan keamanan negara merupakan 
suatu masalah yang sangat kompleks, apalagi di tengah 
semakin kuatnya arus tuntutan demokratisasi di tingkat 
global dewasa ini. Pertahanan dan keamanan negara tidak 
lagi sekedar dipahami sebagai suatu pertanggungjawaban 
dalam menjaga prinsip-prinsip kedaulatan wilayah suatu 
negara semata, tetapi lebih dari itu, karena berkenaan 
dengan persoalan tentang bagaimana konsep it u 
berinteraksi dengan berbagai dimensi kehidupan dalam 
skala yang lebih luas serta benar-benar memperhatikan 
beragam isu menyangkut kemanusiaan dan lingkungan 
secara keseluruhan. 

Saudara-saudara sekalian, 

semakin rumit atau bahkan canggihnya beragam bentuk- 
bentuk ancaman keamanan global saat ini, seperti halnya 
terorisme, penyebaran wabah penyakit, dan sebagainya, 
justru mempertegas mengenai keperluan dimaksud. 

Untuk itulah sebagai produk kebijakan baik di tingkat 
makro menyangkut prinsip-prinsip awal yang harus 
disepakati atau ditaati dan aturan pelaksanaannya berupa 
keputusan-keputusan di tingkat lapangan, merupakan suatu 
agenda yang sangat penting diperhatikan. Perhatian 
mengenai masalah ini, terutama agar segala hal yang telah 
diformulasikan di tingkat normatif kebijakan dapat 
membentuk suatu karakter atau budaya di kalangan aparat 
yang terlibat langsung dengan urusan pertahanan dan 
kearnanan negara sesuai dengan keinginan terciptanya 
profesionalisme TNI dan Polri. 
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Untuk itulah kiranya, penyelenggaraan kegiatan 
executive course yang dilaksanakan oleh lembaga 
Pro-Patria, sebuah lembaga yang memberikan perhatian 
dalam masalah reformasi pertahanan keamanan Negara, 
merupakan kegiatan yang positif dan diharapkan dapat 
memberikan manfaat yang maksimal terutama bagi DPR 
dalam menyelenggarakan perannya terhadap urusan 
pertahanan keamanan negara, sesuai dengan tiga fungsi 
penting yang dimilikinya, yaitu di bidang legislasi, 

Sebagai suatu lembaga politik perwakilan rakyat, DPR 
jelas mempunyai tugas serta sekaligus berkepentingan 
untuk selalu mencermati dan bahkan berusaha untuk turut 
mempengaruhi atas berbagai direction yang diambil dalam 
penanganan urusan pertahanan negara. Sebagai wakil 
rakyat, para Anggota DPR mempunyai jajaran staf ahli di 
masing-rnasing alat kelengkapan, di tingkat Fraksi dan 
bahkan beberapa di antaranya dilakukan secara per- 
individu, dalam rangka pemberian dukungan dan masukan 
untuk menanggapi segala perrnasalahan . yang sedang 
berkembang, termasuk tentu saja menyangkut urusan 
pertahanan Negara. 

Dalam kerangka yang lebih luas, kiranya pemberian 
dukungan dan masukan tidak saja terbatas datang dari staf 
ahli yang berkantor di DPR. Pihak DPR, terutama bagi 
Komisi I dan Komisi III yang antara lain membidangi 
masalah pertahanan keamanan dan hukum, dapat menjalin 
kerjasama dengan pihak Iuar, termasuk kalangan 
masyarakat yang peduli dengan urusan pertahanan 
keamanan Negara. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Demikian kata sambutan yang dapat saya berikan 
dalam kesempatan kali ini, saya atas nama DPR RI 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 
lembaga Pro-Patria atas prakarsanya sehingga kegiatan ini 
dapat berlangsung dan kepada para Staf Ahli DPR RI yang 
menjadi peserta Executive Course saya ucapkan selamat 
belajar, selamat berdiskusi semoga melalui kegiatan ini 
dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan memperluas 
wawasan khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, 
sehingga bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dalam 
mendukung peningkatan kinerja DPR RI. 

Hadirin Sekalian. 

pengawasan dan penetapan anggaran negara. Kegiatan 
semacam ini semakin penting mengingat pada saat ini 
DPR RI sedang mengkonsentrasikan kegiatannya pada 
pernbahasan R UU. 



316 

Saya selalu menyambut baik acara-acara yang 
produktif dan sangat bermanfaat, seperti Civic Info Fair 
yang saat ini sedang kita saksikan. Sebagai Ketua Tim 
Pengawas Penanggulangan Bencana DPR RI, saya 

Hadirin yang terhormat, 

Sebelum s ay a melanjutkan sambutan saya iru , 
perkenankanlah saya mengajak saudara-saudara sekalian 
yang hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama 
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah 
Subhanahuwata'ala, karena hanya perkenan-Nyalah kita 
semua dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat, dan 
penuh rahrnah. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera Bagi kita sekalian. 

Ketua Dewan Yang saya hormati, 
Saudara-saudara sekalian, khususnya 
Para Peserta Civic Info Fair Yang saya cintai, 
Hadirin sekalian yang berbahagia, 

SAMBUTAN 
WAKIL KETUA DPR RI/KORINDAGBANG 

KETUA TIM PENGAWAS 
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 

DI PROVINSI NAD DAN PROVINSI SUMUT DPR RI 
PADA CIVIC INFO FAIR: 

BERSAMA UNTUK ACEH DAN NIAS 
DI JAKARTA 

TANGGAL, 16 MEI 2005 
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Ada satu hal penting yang dapat dipelajari dari acara 
ini, yaitu semakin pentingnya partisipasi masyarakat dalam 
menghadapi bencana alam, yang tentunya potensial bagi 
pengembangan demokrasi. Meluasnya partisipasi 
masyarakat secara tidak langsung akan mengembangkan 

Saudara-saudara sekalian, 

Pada saat-saat seperti ini mengemuka kesetiakawanan 
kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat perbedaan 
kebangsaan, suku, ras, agama, dan keyakinan. 

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan 
berbagai fokus perhatian dalam memberikan pendampingan 
dan bantuan kepada masyarakat di Aceh dan Nias, 
menunjukkan hal itu. Dan pada hari ini, seperti kita 
saksikan bersama, tidak kurang dari 80 (delapan puluh) 
LSM yang terlibat pada peristiwa tsunami itu melaporkan 
kepada publik apa yang mereka lakukan di Aceh dan Nias 
rnelalui Info Fair ini yang penyelenggaraannya difasilitasi 
oleh NDI dan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang akan 
berlangsung sampai tanggal 18 Mei mendatang. 

mengapresiasi acara ini dan berharap dapat bermanfaat 
bagi kalangan yang lebih luas. 

Seperti diketahui, acara ini dilatarbelakangi oleh suatu 
peristiwa memilukan yang terjadi pada akhir tahun yang 
lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Terhadap 
peristiwa ini, kita tidak sekedar berduka, tetapi juga merasa 
bertanggung jawab atas derita ratusan ribu manusia yang 
tewas, terluka, kehilangan tempat berteduh dan harta 
benda, 
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Dalam acara ini disamping diselenggarakan pameran 
juga akan diselenggarakan diskusi publik. Berkaitan 
dengan hal ini, saya menilai bahwa diskusi publ ik 
merupakan suatu bentuk kegiatan yang tidak terpisahkan 
dari proses demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip 
kebebasan berpendapat, disamping juga akan mendorong 
proses berpikir kritis dan kemampuan untuk mengutarakan 
basil pernikiran dengan baik dan efektif. 

Setidaknya diskusi publik ini, akan meningkatkan 
kesadaran masyarakat dan membuat mereka dapat 
menganalisis berbagai isu yang merniliki dampak pada 
kehidupan dan komunitas masyarakat, memberikan jalan 

Hadirin yang berbahagia, 

kepercayaan yang meluas, meningkatkan kehidupan saling 
tolong menolong dan jaringan kerja sama. sehingga tidak 
menggantungkan harapan semata-mata kepada institusi 
negara untuk menyelesaikan dampak bencana itu. Oengan 
demikian kita rnasih dapat berharap bahwa institusi 
masyarakat berupa kelembagaan sosial dapat meningkatkan 
peranannya, dan masyarakat akan terus menjalin kerja 
sama dan kepercayaan dalam mengembangkan norma 
informal yang membuat hubungan antar individu di dalam 
masyarakat lebih bermakna. Menguatnya kepercayaan 
masyarakat, terutama kepada norma-norma yang hidup 
dalam masyarakat, mengindikasikan keberadaan social 
capital yang merujuk pada bentuk organisasi sosial seperti 
gotong royong .(networks), norma-norrna, dan rasa saling 
percaya (trust), yang dapat memfasilitasi koordinasi dan 
kerja sama dalam masyarakat semakin baik. 



319 

Wassalamu 'alaikum Warahmatullabi Wabarakatuh. 

Sekian, terirna kasih 

Hadirin yang terhormat, 

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat 
pada acara ini. Semoga apa yang kita lakukan ini 
bermanfaat bagi kita sernua untuk rnengernbangkan 
kehidupan yang. lebih baik, dan kita diberi kesadaran untuk 
mernbuka hati dan pikiran kita belajar pada kejadian yang 
mernilukan hati ini. 

Oleh karena itu, saya berharap bahwa melalui pameran 
ini akan meningkatkan kepekaan kita semua terhadap 
penderitaan saudara-saudara kita, dan dari diskusi-diskusi 
yang akan dilakukan akan mengasah kita agar dapat 
mengidentifikasi dan menganalisa berbagai masalah serta 
mengemukakan solusi untuk mengatasi masalah-rnasalah 
terse but. 

bagi perbedaan pendapat serta penghargaan terhadap 
perbedaan tersebut. Pada saat yang bersamaan, diskusi 
publik mendorong terbentuknya masyarakat yang 
menyadari kesetaraan hak dalam menyampaikan pendapat, 
karena dewasa ini masyarakat luas sudah mulai menuntut 
diskusi publik sebagai salah satu upaya memahami suatu 
rnasalah. 
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Sebuah kehormatan bagi saya dapat berkesempatan 
bersama-sama saudara-saudara untuk berbagi pengetahuan 
mengenai demokrasi di Indonesia. Memahami demokrasi 
yang benar, memang menjadi suatu hal yang penting bagi 
kita, karena seperti kita saksikan bersama, dewasa ini telah 
terjadi krisis sosial budaya yang muncul dalam berbagai 
bentuk disorientasi dan dislokasi ditengah masyarakat kita. 
Seperti, disintegrasi sosial-politik yang bersumber pada 
euforia kebebasan: lenyapnya kesabaran sosial dalam 
menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit 
sehingga mudah melakukan berbagai tindakan kekerasan 
dan anarkhi; merosotnya penghargaan dan keparuhan 
terhadap hukurn, etika, moral, dan kesantunan sosial: 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Yang Saya Hormati, 
Saudara Ketua, Pembantu Ketua, 
Ketua dan Anggota Senat, dan 
Segenap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi 
Apostolos 
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Kekerasan kolektif, muncul dalam bentuk konflik di 
dalam masyarakat, yang diantaranya kerap muncul secara 
berulang dari waktu-kewaktu, seperti yang terjadi di 
Kalimantan Barat antara orang Madura dan orang Dayak 
(1997, 1999) dan Poso Sulawesi Tengah (2000); serta 
pertikaian di Ambon yang meluas menjadi konflik Agama 
(1998). Kasus-kasus kerusuhan etnis merupakan peristiwa- 
p er i s ti w a yang bukan hanya menggugah rasa 

Dewasa ini proses reformasi yang tengah berlangsung 
telah memperlihatkan perubahan yang mendasar di segala 
bidang, baik di bidang politik, hukum , pertahanan 
keamanan, ataupun bidang sosial budaya. Kondisi ini, yang 
berlangsung dalam sebuah masyarakat yang rentan telah 
menghasilkan peningkatan tindak kekerasan, baik yang 
dilakukan secara perorangan (individual violence) maupun 
secara kelompok (collective violence). 

Saudara-saudara sekalian, 

semakin meluasnya penyebaran narkoba serta penyakit- 
penyaki t sosi al lain; dan berlanjutnya konflik dan 
kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama. 

Permasalahan ini bukanlah permasalahan yang mudah 
untuk diurai, karena demikian kompleksnya permasalahan 
sosial yang menggejala pada tujuh tahun terakhir ini, dan 
tentu saja saya, dalam orasi ilmiah ini, tidak berpretensi 
dapat membahas seluruh masalah ini dan memberikan jalan 
keluar yang mernadai. Paling tidak, sebagai sumbang 
saran, permasalahan yang akan saya sampaikan ini semoga 
ada manfaatnya. 
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perikemanusiaan dan bangkitnya semangat partisan suku 
bangsa dan solidaritas Agama, tetapi juga dikhawatirkan 
akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial yang 
terjadi setempat, atau bahkan yang paling buruk 
menyebabkan disintegrasi nasional. 

Peristiwa ini, jelas telah merusak mosaik sosial budaya 
Indonesia, terutama bagian Timur yang telah dimanipulasi 
oleh berbagai pihak. Kondisi dan situasi ini menjebak 
mereka dalam situasi yang terpinggirkan dan akibat 
berikutnya, konflik komunal antar rnereka makin keras 
dan berkelanjutan. Situasi lain yang tidak kalah 
menyedihkan adalah adanya keterbuangan sosial (social 
displacement), sebagai akibat dari konflik antar warga yang 
melahirkan derita baru, terutama ditempat penampungan 
yang tidak memenuhi standar kemanusiaan. 

Pendidikan anak terlantar, gizi dan makanan yang tidak 
mencukupi serta jaminan masa depan yang tidak jelas. 
Selain itu, terdapat pula anarkhi sosial (social anarchy), 
sebagai bentuk kerawanan sosial yang memperparah dan 
meresahkan masyarakat, Lemahnya wibawa hukum dan 
Aparat Pemerintah telah membuka peluang bagi terjadinya 
chaos. Rakyat tidak lagi percaya pada· Aparat resmi 
Pemerintah untuk menyelesaikan konflik sosial, tawuran 
antar warga penduduk dan pengadilan masa terhadap 
pelaku kriminal terjadi dimana-mana dengan munculnya 
tindakan main hakim sendiri dalam berbagai bentuknya 
yang memaksa pengesahan tindakan individual di luar 
sistem dan hukum yang berlaku. 

Berbagai macam bentuk kekerasan muncul dengan 
intensitas yang semakin menirigkat, yang tidak hanya 
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Bangunan Indonesia Baru itu menurut. Prof. Parsudi 
Suparlan adalah sebuah "masyarakat multlkultural 

dilakukan oleh pelaku kejahatan yang meningkat tajam, 
tetapi kini juga dilakukan oleh masyarakat, terutama 
terhadap pelaku kejahatan yang tidak segan-segan lagi 

1 untuk menghakimi penj ahat. 

Kondisi tersebut memperlihatkan dengan jelas adanya 
"disintegrasi sosial" yang menyangkut, hilangnya insting 
komunitas secara meluas, yaitu dari hilangnya rasa 
memiliki sekelompok orang terhadap sebuah negara 
bangsa, hilangnya ikatan atau solidaritas kornunal, hingga 
hilangnya ketaatan pada sistem sosial dan norrnatif yang 
berlaku. Proses disintegrasi struktural ini mengakibatkan 
gagalnya proses disintegrasi setiap kelompok masyarakat 
dalam suatu sistem akses dan kontrol, integrasi ke dalam 
sistem general sejalan dengan kepentingan umum yang 
ingin d icap ai ; integrasi dalam sistem hukurn dan 
perundang-undangan, dan integrasi fungsional ke dalam 
fungsi-fungsi yang harus diwujudkan. Proses disintegrasi 
semacam ini akan mempengaruhi masyarakat dalam 
merespon berbagai tantangan dan peluang ke depan. 

Oleh karena itu, cita-cita reformasi untuk membangun 
Indonesia Baru hams dilakukan dengan cara membangun 
sebuah masyarakat sipil yang demokratis, dengan 
penegakkan hukum untuk supremasi keadilan, 
Pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya 
keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang 
menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan 
kehidupan · ekonomi yang mensejahterakan rakyat 
Indonesia. 
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Sebagai ideologi, multikulturalisme harus 
diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi 
tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup 
masyarakatnya. Multikulturalisme terserap dalam berbagai 
interaksi yang ada dalarn berbagai struktur kegiatan 

Indonesia" yang dibangun dari puing-puing tatanan 
kehidupan Orde Baru yang bercorak ''masyarakat 
majemuk .. (plural society). Sehingga, corak masyarakat 
Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi \ 
keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi 
keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat 
Indonesia. Dalam model multikulturalisme ini, masyarakat 
Indonesia dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan 
yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang 
coraknya seperti sebuah mosaik, tidak ada yang disebut 
minoritas. Model multikulturalisme ini sebenarnya telah 
digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa 
Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai 
kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam 
p e nj e l as an Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: 
"kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak 
kebudayaan di daerah". 

Multikulturalisme menekankan keanekaragaman 
kebudayaan dalam kesederajatan, sehingga akan juga 
mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi 
ini, seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan 
hukum. kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya 
komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan 
moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. 
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multikulturalisme sebagai dasar membangun masyarakat 
dan bangsa Indonesia, maka demokrasi mutlak menjadi 
dasar bernegara. Dalam diskursus ilmiah mengenai 
demokrasi, selalu diwarnai oleh pertanyaan mengenai 
legitimasi kekuasaan negara yang besar atas rakyat. 
Gagasan bahwa rakyat dapat menentukan kebijakan- 
kebijakan negara yang kemudian dikenal dengan nama 
demokrasi, mulai lahir dengan bentuk yang masih sangat 
sederhana. Sistem dernokrasi yang terdapat di negara kota 
(city state) Yunani Kuno pada a bad -ke-6 sampai a bad 
ke-3 SM. merupakan demokrasi langsung (direct 
democracy). yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak 
untuk mernbuat keputusan-keputusan politik dijalankan 
secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak 
berdasarkan prosedur mayoritas. 

Bagi Plato dan Aristoteles, kekuasaan yang besar pada 
negara merupakan hal yang sepatutnya, karena pada 

meletakkan untuk bersepakat kita Jika 

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 

Kaj i arr-k aj i an mengenai corak kegiatan, yaitu 
hubungan antar manusia dalam berbagai manajemen 
pengelolaan sumber-surnber daya akan merupakan 
sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan 
dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia. 

kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, 
kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan 
berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang 
bersangkutan. 
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dasarnya individu merniliki kecenderungan yang keras 
untuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri. 
Berdasarkan hal ini, Plato kemudian mengemukakan 
konsepnya tentang siapa yang harus menyelenggarakan 
kekuasaan tersebut. Menurutnya negara harus dikuasai oleh 
para filsuf karena hanya filsuf yang dapat melihat persoalan 
yang sebenarnya dalam kehidupan dan membedakan mana 
yang baik dan rnana yang buruk. Dengan demikian para 
filsuf memiliki kewenangan yang mutlak dalam negara 
atas dasar kapasitas pribadinya. Bentuk pemerintahan ini 
dinamakan oleh Plato dengan "aristokrasi para cendekia". 
Dasar pemikiran ini kemudian diadopsi oleh agama katolik 
pada masa abad pertengahan dengan alasan pembenar yang 
berbeda, yaitu bahwa pada dasarnya kekuasaan adalah di 
tangan Tuhan dan wakil Tuhan di dunia adalah Gereja. 
Kedudukan para filsuf dalam negara digantikan oleh Gereja 
yang diwakili oleh Sri Paus, namun dalam pelaksanaan 
sehari-hari kekuasaan negara yang mutlak tersebut 
diberikan kepada raja-raja katolik. Kekuasaan para raja 
ini hanya dibatasi oleh hukum agama yang berada di bawah 
kekuasaan Gereja. 

Pada abad ke-16, dasar pemikiran kekuasaan raja-raja 
yang mutlak mengalami pergeseran dari yang bersifat 
Illahiah menjadi bersifat duniawi, yang diawali oleh 
perlawanan kaurn monarchomacha terhadap raja dan gereja 
di masa abad pertengahan. Pada tahun 1579 terbit sebuah 
buku berjudul Vindiciae Contra Tyrannos, yang kernudian 
dianggap sebagai buku utama yang pertama dari kaum 
Monarchomacha. Buku ini menganut prinsip kedaulatan 
rakyat dan menyatakan bahwa meskipun raja dipilih oleh 
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Bagaimanapun, paham · demokrasi Yunani merupakan 
bagian yang penting dalam mewujudkan demokrasi modern 
yang kita kenal sekarang i n i , karena tradisi untuk 
mengambil keputusan secara kolektif sudah dimulai sejak 
jaman Yunani Kuno ini. Dalam sistem pemerintahan ini 
semua keputusan penting diambil oleh sebuah majelis yang 
terdiri dari 500 orang yang dipilih untuk j angka waktu 
tertentu satu atau dua tahun oleh semua warga negara 
(tidak termasuk budak dan wanita) dimana orang tidak 
boleh dipihh lebih dari dua kali, sehingga jumlah warga 
negara yang secara aktif terlibat sangat tinggi. Majelis itu 
mengangkat dan memberhentikan para pemimpin. Dalam 
pandangan Yunani mengenai demokrasi, suatu tatanan 

Saudara Ketua, Pembantu Ketua, dan 
Hadirin yang berbahagia, 

Pemikiran tentang kedaulatan rakyat iru terus 
berkembang, buku John Locke yang berjudul Two 
Treaties of Government, menyatakan, bahwa semua 
Pemerintah yang sah bertumpu pada "persetujuan dari yang 
diperintah", Melalui buku ini ia membantah pengakuan 
bahwa Pemerintah, yang pada jamannya ada di bawah 
kekuasaan gerej a, adalah suatu aspek rangkaian takdir 
Illahi. Hukum alarn identik dengan hukum Tuhan dan 
menjamin h ak -b ak dasar semua orang. Untuk 
mengamankan hak-hak ini, manusia dalam masyarakat sipil 
mengadakan "kontrak sosial" dengan Pemerintah. 

Tuhan, tetapi dia diangkat berdasarkan persetujuan rakyat. 
Tiada orang yang dilahirkan sebagai raja, tak mungkin 
seseorang menjadi raja tanpa ada rakyat. 
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Singkatnya, perkembangan demokrasi dalam arti 
modern baru menjadi suatu yang nyata (real), setelah 
masuknya sebuah unsur baru ke dalam wawasan para 
pemikir politik, yaitu prinsip perwakilan atau pemerintahan 
representatif. Demokrasi representatif itu muncul sebagai 
wacana, ketika munculnya dua peristiwa besar, yaitu 
revolusi anti kerajaan Ing gr is di Amerika yang 
menghasikan United States of America pada tahun 1776 
dan revolusi Perancis tahun 1789. Kedua peristiwa ini 
mengukuhkan cita-cita kekuasaan di tangan rakyat, dengan 

3. Jumlah warga negara hams sangat kecil. 

4. Warga negara harus dapat berkumpul dan secara 
langsung memutuskan undang-undang dan keputusan- 
keputusan mengenai kebijakan. 

5. Namun demikian, partisipasi warga negara tidak hanya 
terbatas pada pertemuan-perternuan Majelis. Mereka 
juga berpartisipasi dengan aktif dalam memerintah 
kota. 

2. Warga negara benar-benar harus amat padu dan 
homogen dalam hal ciri-ciri khas. 

1. Warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan 
mereka sehingga mereka sama-sama merniliki suatu 
perasaan yang kuat tentang kepentingan umum dan 
bertindak atas dasar itu, sehingga tidak nyata-nyata 
bertentangan dengan tujuan atau kepentingan pribadi 
mereka. 

demokrasi sekurang-kurangnya harus memenuhi enam 
persyaratan: 
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Saudara-saudara sekalian, 

Penyelenggaraan pernerintahan merujuk kepada 
institusi, struktur hukum, dan proses adrni n i s tr as i 

Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, sedangkan 
n e g ar a yang menganut gagasan ini dinamakan 
Constitutional State atau Rechtsstaat.. dan konsep 
demokrasi yang dituangkan ke da1am konstitusi tersebut, 
disebut sebagai demokrasi konstitusional. Istilah "negara 
hukum" yang kita kenal sekarang, atau dikenal luas dengan 
Rechsstaat (Eropa Kontinental) dan Rule of Law (Anglo 
Saxon), merupakan suatu penamaan yang diberikan oleh 
para ahli hukum pada permulaan abad ke-20 terhadap 
gagasan konstitusionalisme. 

didasari oleh ideologi baru, yaitu oleh paham kehendak 
umum seperti yang dikemukakan oleh Rousseau yang 
kelihatan begitu utopis, dengan paham John Locke tentang 
pemerintahan yang terbatas dan terkontrol. 

Setelah pola pemerintahan yang demokratis itu dikenali 
dalam berbagai sistem pemerintahan di dunia, timbul pula 
keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu 
secara efektif. Untuk itu, timbul pula gagasan bahwa cara 
yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah 
dengan suatu konstitusi, apakah ia berupa naskah (written 
constitution) atau t idak berupa naskah (unwritten 
constitution). Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan 
menjalankan pembagian kekuasaan neg~ra sedemikian 
rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh 
kekuasaan parlemen dan lembaga-Iernbaga hukum. 
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Salah satu upaya reformasi dalam mendukung 
kapasitas kelembagaan dan kerterbukaan, adalah dengan 
melakukan perubahan tatanan kelembagaan. Saat ini , 
kondisi ketatanegaraan kita secara struktural telah berubah, 
kearah hubungan yang lebih fungsional sesuai dengan 
tugas, fungsi dan wewenangnya masing-rnas ing. Arab 
perubahan ini perlu dipertahankan·, karena potensi 
berbaliknya arah dorninasi kenegaraan pada salah satu 
pihak jelas menjadi hal kurang kondusif bagi proses 
pembentukan kehidupan politik yang bersifat checks and 
balances. Hal ini dilakukan sernata-rnata untuk memenuhi 
kaidah akuntabilitas publik bagi sebuah negara demokrasi 
yang ingin mengembangkan good and clean government. 

Keterkaitan antara asas pemerintahan Y.ang bersih dan 
pembangunan berkelanjutan adalah sesuatu yang rumit, 
sehingga upaya pembangunan kapasitas dan memperkuat 
kelembagaan dalam memperbaiki asas pernerintahan yang 
bersih merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Mengenali 
keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan berkelanjutan mungkin juga memberikan 
perhatian yang lebih besar kepada prosedur yang terbuka 
dan transparan. 

pemerintahan berkenaan dengan hubun g an antara 
pemerintah dan warga negaranya. Isu terpenting dalam 
pengelolaan pemerintahan dewasa ini adalah asas 
pemerintahan yang bersih, yaitu ditingkatkannya 
akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, dan prosedur 
yang jelas dalam administrasi pemerintahan dan perluasan 
kesempatan peran serta masyarakat umum. 
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Terdapat delapan alasan yang dapat dipergunakan 
untuk menunjukkan arti penting partisipasi publik dalam 
proses perumusan kebijakan Negara, yaitu (a) rakyat adalah 
fokus sentral dan tujuan akhir dari setiap pelaksanaan 
pembangunan: (b) partisipasi menimbulkan rasa harga diri 
dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam 
keputusan penting yang menyangkut masyarakat; 

Oleh karena itu, salah satu upay a yang perlu 
dikembangkan dalam membangun masyarakat dan bangsa 
Indonesia yang demokratis adalah memberikan keleluasaan 
bagi partisipasi publik. Partisipasi dalam proses perumusan 
kebijakan negara ini merupakan salah satu ciri penting 
keberhasilan proses demokratisasi, baik dalam kehidupan 
masyarakat ataupun kelembagaan. 

Menurut hemat saya, salah satu komponen penting 
dalam proses demokratisasi tanpa marginalisasi minoritas 
adalah terbukanya partisipasi publik ini. Oleh karena itu, 
dalam mengembangkan system ketatanegaraan kedepan, 
partisipasi menjadi suatu komponen yang hams ada, karena 
melalui proses partisipasi kemampuan masyarakat untuk 
mernbangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif 
menjadi kuat. 

Secara sederhana, partisipasi adalah usaha-usaba 
terorganisasi dalam meningkatkan peranan pengendalian 
atas sumber-sumber daya dan Iembaga-Iernbaga regulatif 
dalam satuan masyarakat. Negara yang menggalakkan 
partisipasi biasanya bertujuan membuat rakyatnya 
berproduksi makin lama makin efisien, dalam arti demi 
peningkatan sumbangan rakyat. 
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Selain itu, partisipasi perlu dikaitkan secara sentral 
dengan proses-proses terpenting pembuatan keputusan, 
seperti penyusunan undang-undang yang menentukan 
strategi-strategi pembangunan nasional. Sehingga, 
partisipasi harus mampu menembus bagian inti penyusunan 

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kualitas 
pelaksanaan fungsi Negara, sekurang-kurangnya tergantung 
pada partisipasi masyarakat yang dimulai dari tingkat 
bawah dikembangkan ke tingkat atas menuju bidang yang 
terus menerus meluas dalam pembuatan keputusan. 
Partisipasi ini menjadi matang membentuk suatu kekuatan 
sosial yang memiliki masa kritis sebagai kelompok 
partisipan yang memungkinkan me masuk i bidang 
keputusan yang melampaui pemecahan masalah. 

(c) partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik 
arus informasi tentang sikap, aspirasi. kebutuhan dan 
kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak 
terungkap; (d) pelaksanaan fungsi konstitusional akan 
terlaksana lebih baik jika dimulai dari di mana rakyat 
berada dan dari apa yang mereka miliki; (e) partisipasi 
memperluas zone (kawasan) penerimaan kebijakan 
Pemerintah;(f) partisipasi menyediakan lingkungan yang 
kondusif baik bagi aktualisasi potensi masyarakat maupun 
pertumbuhan masyarakat; (g) partisipasi merupakan 
cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan khas daerah: dan terakhir, 
(h) partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak 
demokratis individu untuk dilibatkan dalam pemenuhan 
kebutuhan mereka sendiri. 
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Dalam ajaran islarn, Nabi Muhammad sendirilah yang 
memberi teladan kepada umat manusia ke arah 
pembentukan masyarakat peradaban. Setelah belasan tahun 
berjuang di kota Mekkah tanpa basil yang terlalu 
menggembirakan, Allah memberikan petunjuk untuk hijrah 
ke Yastrib, kota wahah atau oase yang subur sekitar 
400 km sebelah utara Mekkah. Setelahrnapan dalam kota 
h ijr ah i n i , Nabi mengubah nama Yastrib menjadi 
al-Madinat al-nabiy (kota nabi). 

Secara umum, perkataan "madinah" memang diartikan 
sebagai "kota", namun secara etimologi, perkataan itu 
mengandung makna "peradaban". Dalam bahasa Arab, 

Pada bagian akhir uraian saya ini, akan saya sampaikan 
secara singkat, masyarakat sipil dalam perspektif Islam 
sebagai sebuah perbandingan. Tujuan penyarnpaian 
permasalahan ini tidak lain adalah dalarn upaya dialog 
antar agama. Sebab, sudah menjadi kewajiban kita semua 
untuk ikut serta ambil peran dalarn usaha bersama bangsa 
kita untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, 
masyarakat madani, civil society, dinegara kita tercinta, 
Republik Indonesia. Terbentuknya masyarakat madani 
adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, 
yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Saudara Ketua, Pembantu Ketua, dan 
Hadirin yang berbahagia, 

undang-undang dan pengawasan dengan merundingkan hak 
rnasyarakat, terutarna masyarakat marginal yang tidak 
berdaya. 



334 

"peradaban" memang dinyatakan dalam kata-kata 
"madaniyah" atau "tamaddun ", selain dalam kata-kata 
"hadharah". Tindakan Nabi mengubah nama Yastrib 
menjadi Madinah ini, pada hakikatnya adalah sebuah 
pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama 
para pendukungnya yang terdiri dari kaum Muhajirin dan 
kaum Anshar hendak mendirikan 'dan membangun 
masyarakat beradab. 

Tak lama setelah menetap di Madinah itulah, Nabi 
bersama semua penduduk Madinah secara konkret 
meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan 
menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu 
dokumen yang dikenal sebagai piagam Madinah (Mitsaq 
al-Madinah ), Dalam dokurnen ini umat manusia untuk 
p·ertama kalinya diperkenalkan, kepada wawasan 
kebebasan, terutama di bidang agama dan politik, 
khususnya pertahanan diri, secara bersama-sarna. Nabi dan 
kaum beriman diizinkan mengangkat senjata, perang 
membela diri dan menghadapi musuh-rnusuh peradaban. 

Deklarasi izin perang kepada N abi dan kaum beriman 
ini, dilakukan karena keperluan harus mempertahankan 
diri, melawan dan mengalahkan kezaliman. Perang itu juga 
dibenarkan untuk membela agama dan sistem keyakinan, 
yang intinya ialah kebebasan menjalankan ibadat kepada 
Tuhan. Perang sebagai suatu keterpaksaan yang diizinkan 
Allah ini, merupakan bagian dari mekanisme pengawasan 
dan pengimbangan yang diciptakan Allah untuk menjaga 
kelestarian hidup manusia. Masyarakat akan berjalan mulus 
dan terhindar dari bencana jika di dalarnnya terdapat 
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Semangat Rabbaniyah atau Ribbiyah itu, jika cukup 
tulus dan sejati , akan memancar dalam semangat 
p er ik e m anu s i aan , y ai tu semangat in s an iyah, atau 
basyariyah, dimensi horisontal hidup manusia, hablun min 
al-nas. Semangat perikemanusiaan itu sendiri memancar 
dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan manusia yang 
penuh budi luhur. Maka tak heran jika Nabi dalam sebuah 
haditsnya menegaskan bahwa inti sari tugas suci beliau 
adalah untuk "menyempurnakan berbagai keluhuran budi". 

Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah, 
masyarakat berperadaban, masyarakat madani, "civil 
society". Masyarakat Madani yang dibangun Nabi itu, oleh 
Robert N. Bellah, seorang sosiologi agama terkemuka 
disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan 
tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga 
setelah Nabi sendiri wafat tidak bertahan lama. Timur 
Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan 

Dengan memahami prinsip-prinsip itulah, kita akan 
dapat memahami masyarakat madani yang dibangun Nabi 
di Madinah, yaitu membangun masyarakat yang adil, 
terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada 
Allah dan taat kepada ajaran-NYA. Taqwa kepada Allah 
dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa, yang 
dalam Kitab Suci disebut semangat Rabbaniyab (QS Ali 
Imran:79) atau ribbiyali (QS Ali Imran: 146). Inilah hablun 
min Allah, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal 
hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar 
tidak jatuh hina dan nista. 

mekanisme pengawasan dan pengimbangan secara mantap 
dan terbuka (renungkan QS Al-Baqarah: 152). 
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Di dalarn masyarakat madani, setiap permasalahan 
diselesaikan dengan cara musyawarah. Musyawarah pada 

Selain itu, masyarakat madani juga tidak akan terwujud 
jika tidak terdapat semangat keterbukaan dalam 
rnasyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari 
kernanusiaan, suatu pandangan yang rnelihat sesama 
manusia secara optimis dan positif, yaitu pandangan bahwa 
manusia pada dasarnya adalah baik (QS Al-A'Raaf: 172, 
Ar-Ruum: 30), sebelum terbukti sebaliknya. Keterbukaan 
adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, 
kemudian kesediaan mendengar pendapat orang lain untuk 
diambil dan diikuti mana yang terbaik. Keterbukaan serupa 
itu dalam kitab suci disebutkan sebagai tanda adanya 
hidayah dari Allah, dan membuat yang bersangkutan 
tergolong orang-orang yang berpikiran mendalam (ulu 
al-bab), yang sangat beruntung (QS Az-Zumar : 17-18). 

Salah satu prinsip penting pengembangan masyarakat 
madani adalah tegaknya keadilan. Para Rasul yang dikirim 
Allah ke tengah umat manusia dibekali dengan kitab suci 
dan ajaran keadilan, agar manusia tegak dengan keadilan 
itu (QS Al-Hadiid: 25). Keadilan harus ditegakkan, tanpa 
memandang siapa yang akan terkena akibatnya. Keadilan 
juga harus ditegakkan, meskipun mengenai diri sendiri. 
kedua orang tua, atau sanak keluarga (QS An-Nisaa': 135). 
Bahkan terhadap orang yang membenci kita pun, kita hams 
tetap berlaku adil, meskipun sepintas lalu keadilan itu akan 
merugikan kita sendiri (QS Al Maa-idah: 8). 

prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu 
tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi (RN Bellah 
Ed.1976; 150-151). 
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hakikatnya tak lain adalah interaksi positif berbagai 
indi vidu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk 
menyatakan pendapat, dan saling mengakui adanya 
kewajiban mendengar pendapat itu, Dalam bahasa lain, 
musyawarah ialah hubungan interaktif untuk sal ing 
mengingatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta 
ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama, 
dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antara warga 
masyarakat (QS Al-'Ashr). 

- ·- ----------- 
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Seperti telah saya sampaikan dalam berbagai 
kesernpatan, sayaselalu menyambut baik acara-acara yang 
produktif dan sangat bermanfaat, seperti seminar sehari 
yang diselenggarakan oleh Komisi VI pada pagi hari ini. 
Terutama, seminar-seminar yang membahas isu aktual 
seperti BUMN kita selalu menampilkan wajah bermasalah, 
mulai dar i yang selalu merug i, menjadi sapi perah 
Pemerintah yang berkuasa, sampai rnunculnya isu 
privatisasi dan restrukturisasi. 

Hadirin yang terhormat, 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera Bagi kita sekalian. 

Sebelum saya melanjutkan sambutan s aya in i, 
perkenankanlah saya mengajak saudara-saudara sekalian 
yang hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama 
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu- 
wata'ala, karena hanya perkenan-Nyalah kita sernua dapat 
hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, dan penuh 
rahmah. 

Saudara-saudara yang saya hormati, khususnya 
Peserta Seminar yang saya cintai 

SAMBUTAN 
WAKIL KETUA DPR Rl/KORINDAGBANG 

PADA SEMINAR MASUKAN-MASUKAN 
TERHADAP KINERJA BUMN 

DI JAKARTA 
TANGGAL, 8 JUNI 2005 
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Kalaupun itu benar, saya tetap berharap itu bukanlah 
satu-satunya alasan. karena yang terp.enting adalah 

Hadirin yang saya hormati, 

Berkaitan dengan isu privatisasi, kita 'rnelihat bahwa 
perusahaan yang diprivatisasi kinerjanya cenderung 
membaik dari tahun ke tahun. Se h ing g a sering 
menimbulkan salah tafsir dikalangan masyarakat, bahwa 
privatisasi itu lebih banyak merugikan dari pada 
menguntungkan masyarakat. Saya dapat memahami, bahwa 
sampai saat i ni masih diperlukan sumber dana untuk 
memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan 
perbelanjaan negara, karena APBN kita mengalami defisit 
yang tentunya untuk menutupinya harus berasal dari 
sumber-sumber dalam negeri. 

Paling tidak, isu privatisasi muncul menjadi tema yang 
paling banyak dibicarakan publik, yang menurut hemat 
saya menjadi sebuah tema besar proses pemulihan ekonomi 
kita yang menuju ambang kebangkrutan. 

Oleh karena itu, tema seminar kali ini saya anggap 
penting, karena BUMN dewasa ini merupakan salah satu 
lokomotif bagi kita untuk menciptakan sebuah unit-unit 
usaha yang semakin transparan, semakin memiliki daya 
saing dan memiliki apa yang disebut dengan Good 
Coorp o rate Governance. Harapannya, akan terjadi 
peningkatan value creation di perusahaan itu dan pada 
akhirnya perusahan mampu memberikan kontribusi yang 
lebih positif kepada negara, dalam bentuk pajak dan dalam 
bentuk deviden. 
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Hadirin yang terhormat, 

Persoalan BUMN kita yang demikian kompleks, tentu 
saja tidak akan mungkin terselesaikan hanya dengan kertas 
kerja yang dibahas dalam seminar sehari ini. Sangatlah 
mustahil dengan kertas kerja dari para pembicara dan 
diskusi-diskusi yang dilakukan dalam waktu yang relatif 
sernpit dapat memberikan obat penawarnya, namun toh 
saya tetap berharap, bahwa dalam seminar ini dapat 
dirumuskan suatu keputusan yang mendasar dan dapat 
memecahkan permasalahan yang dihadapi. · 

bagaimana privatisasi itu dilakukan agar menjadi suatu 
upaya untuk meningkatkan kinerja BUMN. Mekanisme 
pasar modal akan memaksa perusahaan untuk mengikuti 
peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal sehingga 
dengan demikian dari waktu ke waktu perusahaan ini dapat 
memberikan kinerja yang lebih baik. 

Bagi saya, yang terpenting adalah mengusahakan agar 
BUMN tidak lagi dijadikan sapi perah penguasa atau 
lumbung pendanaan politik. Kita sudah cukup malu selalu 
tercatat sebagai negara yang paling korup di dunia. Kita 
berturut-turut meraih "juara korupsi" menurut penilaian 
Transparency International (Tl) yang berpusat di Berlin 
atau Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 
yang bermarkas di Hongkong. Prestasi yang menyesakkan 
dada, ditambah lagi penyimpangan moral kaum elite dan 
kerusakan sosial yang menimpa kaum muda. Sehingga 
orang bertanya penuh keraguan benarkah kita memiliki 
konsep pemerintahan yang bersih dan penuh tanggung- 
jawab?. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Seklan, terima kasih 

Paling tidak, hal ini diharapkan dapat membuka 
wacana baru untuk lebih mengkonkretkan persoalan, bukan 
mernpersoalkan persoalan, melainkan mencari jalan keluar 
untuk menjawab persoalan. 

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih 
dan penghargaan yang tinggi kepada saudara-saudara 
sekalian yang peduli terhadap perubahan perekonomian 
kita masa datang. Dan dengan mengucap Bismillaabir 
rohmanirrohim, saya buka Seminar Sehari "Masukan- 
masukan terhadap kinerja BUMN" ini, semoga bermanfaat 
bagi kita sernua dan dicatat sebagai amal ibadah kita. 
SELAMAT BERSEMINAR 
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DPR perlu segera menyusun sebuah rancangan 
undang-undang agar hak-hak para relawan ini mendapatkan 
perlindungan yang layak, sebagai bentuk apresiasi kita 
terhadap peran mereka selama ini. Diharapkan, peraturan 
perundang-undangan itu akan memberikan iklim kondusif 
yang mendukung dan melindungi hak warga negara untuk 

Berbahagia sekali, saya dapat hadir ditengah 'saudara- 
saudara sekalian untuk menyampaikan sambutan penutupan 
acara peringatan hari volunteer Internasional yang 
berternakan "Volunteer Diantara kita," yang baru saja kita 
ikuti bersama. Mengutip apa yang disampaikan Bapak 
Ketua pagi tadi, bahwa salah satu tujuan acara ini adalah 
apa yang dapat parlemen lakukan untuk mendukung 
volunteer sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam 
ikut menyelesaikan masalah bangsa. Dan saya setuju jika 
masalah relawan ini mendapatkan perhatian se rius dari 
Dewan. 

AssaJamu'aJaikum WarahmatuJlahi Wabarakatuh, 
Salam sejahtera bagi kita sekaJian, 

PIDATO PENUTUPAN 
WAKIL KETUA DPR RI/KORINDAGBANG 

PADA PERINGATAN 
HARIVOLUNTEERINTERNASIONAL 

DENGAN TEMA 
"VOLUNTEER DIANTARA KITA" 

TANGGAL, 5 DESEMBER 2005 
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Setiap saat bencana ini dapat saja terjadi, dan 
membutuhkan penanganan segera. Oleh karena itu, 
memberdayakan potensi masyarakat untuk menjadi relawan 
menjadi relevan. Mereka ini perlu diorganisasikan, disusun 
mekanisme pembinaan, reward dan punishmentnya. Ini 
penting, karena merekalah yang membantu orang-orang 
biasa agar dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih 
bermakna. 

Hadirin yang berbahagia, 

Salah satu variabel penting yang dapat mempengaruhi 
perubahan sosial adalah bencana. Bencana adalah suatu 
gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat 
sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada 
kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau 
lingkungan dan yang melampaui kemarnpuan masyarakat 
tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan 
sumberdaya mereka sendiri. Wilayah Indonesia memiliki 
kondisi ge og raf'is , demografis, dan g e.o log is yang 
memungkinkan terjadinya bencana. 

ikut berpartisipasi dalam setiap perubahan sosial yang 
terjadi. Perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak 
terelakkan, menyeret kita pada arusnya sendiri. Kita 
berharap, ditengah perubahan sosial ini, akan muncul 
gerakan-gerakan sukarela, para relawan yang ikhlas dan 
tulus ikut mengarahkan perubahan sosial itu agar 
bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. 
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Wassalamu1alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Sekian, terima kasih. 

, Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada 
kesempatan ini, saya mohon maaf jika saya tidak dapat 
menyimpulkan hasil dari seminar ini. Namun, saya tetap 
berharap bahwa apa yang terjadi dalam seminar ini, baik 
itu presentasi para pernbicara, ataupun dialog yang terjadi 
dapat lebih mengembangkan wacana pentingnya peran para 
relawan ditengah-tengah kita yang selama ini kurang kita 
hargai keberadaannya. Saya juga berharap, seminar ini 
akan menggugah kesadaran baru perlunya kita 
mengorganisasikan relawan sebagai potensi bangsa yang 
perlu dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. 

Akhirnya, dengan mengucap Alhamdulillahi 
rabbil'alamin saya tutup seminar dan dialog ini, semoga 
bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Saudara-saudara sekalian, 
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Hadirin yang berbahagia, 

Seperti kita ketahui bersama, bahwa acara pada sore 
hari ini dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa memilukan 

Yang saya hormati, 
Ketua DPR RI, Pimpinan Komisi-Komisi, dan 
Pimpinan Fraksi-Fraksi, 
Para Undangan yang berbahagia, 

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam sejahtera bagi kita sekalian, 

Sebelum saya melanjutkan sambutan saya ini pada 
peluncuran buku dan website sore hari ini , perkenankanlah 
saya mengajak saudara-saudara sekalian yang hadir untuk 
bersarna-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah 
Subhanahuwata'ala, karena hanya perkenannyalah kita 
semua dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat, dan 
penuh rahmah. 

SAMBUTAN 
WAKIL KETUA DPR RI/KORINDAGBANG 

KETUA TIM PENGAWAS 
PENANGGULANGAN BENCANA DPR RI 

PADA PELUNCURAN BUKU 
BASIL PENGAWASAN TIM PENGAWAS 

PENANGGULANGAN BENCANA DPR RI 
TERHADAP PELAKSANAAN. TANGGAP 

DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA 
DI NAD DAN NIAS 

TANGGAL, 7 DESEMBER 2005 
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Buku ini berisi rekaman kegiatan yangdilakukan oleh 
Tim Peng a was, baik kegiatan yang dilakukan di Jakarta, 
seperti Rapat Kerja Dengan Pemerintah melalui 
Departemen terkait, termasuk BRR, Rapat Dengar 
Pendapat Umum dengan Media, PMI, dan LSM yang 
terlibat dalam Penanggulangan Bencana. Selain itu, secara 
intensif dalam bentuk tim-tirn kecil, Tim Pengawas 
rnelakukan kegiatan kunjungan lapangan untuk melihat 

Hadirin yang berbahagia, 

yang terjadi pada akhir tahun yang lalu, tepatnya pada 
tanggal 26 Desember 2004. Terhadap peristiwa ini, kita 
tidak sekedar berduka, tetapi juga merasa bertanggung 
jawab atas derita ratusan ribu manusia yang tewas, terluka, 
kehilangan tempat berteduh dan harta benda. Pada saat- 
saat seperti ini mengernuka kesetiakawanan kemanusiaan 
yang melampaui sekat-sekat perbedaan kebangsaan, suku, 
ras, agama, dan keyakinan. 

Hal ini pula yang melatarbelakangi Dewan untuk 
membentuk Tim Peng awas Penanggulangan Bencana, 
kerena peristiwa ini tidak hanya menyentufi rasa 
perikemanusiaan kita, tetapi juga melibatkan alokasi dana 
yang sangat besar dalam upaya pemulihan tatanan 
kehidupan rnasyarakat. Aktivitas, pelaksanaan tugas, dan 
hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas 
itulah yang pada sore hari ini diluncurkan kepada publik. 
Salah satu harapannya adalah terjadi dialog antara tirn 
pengawas dengan masyarakat luas, agar buku hasil 
pengawasan ini dikritisi dan disampaikan untuk 
penyempurnaan pelaksanaan tugas kedepan. 
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Secara umum, basil pengawasan menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan tanggap darurat yang dilaksanakan segera 
setelah terjadinya bencana tidak berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan, karena disamping tidak terjalinnya 
koordinasi antar pelaksana dilapangan, termasuk koordinasi 
dengan relawan asing, juga masih menyisakan banyak 
persoalan pada saat ditetapkannya awal pelaksanaan tahap 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Beberapa persoalan yang kami nilai belum dituntaskan 
adalah ( 1) tidak adanya rekapitulasi jumlah pengungsi yang 
akurat sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, sehingga 
pemberian jatah hidup kepada pengungsi tidak merata dan 
terjadi pembengkakan anggaran; (2) penanganan pengungsi 
tidak ditetapkan dalam standar minimal pemenuhan 
kebutuhan dasar bagi pengungsi yang diberlakukan sama 
kepada seluruh pengungsi untuk dapat hidup layak, dan 
tidak terdapat manajemen lokasi pengungsi yang memadai, 
demikian pula dengan distribusi bantuan kepada pengungsi 
yang tidak merata, dan tidak ada standar pelayanan 
kebutuhan pokok bagi pengungsi; (3) pembangunan barak 
dan relokasi pengungsi tidak sesuai dengan yang 
d i h ar ap k an. disamping kualitasnya rendah j u g a 
menggunakan kayu illegal; (4) dalam hal penggunaan dana 
bantuan Pemerintah belum mernberikan laporan, demikian 

penanggulangan tanggap darurat yang dilakukan oleh 
Pemerintah .. Tim melakukan dialog tidak saja dengan unsur 
P.ernerintah Daerah, tetapi juga dengan masyarakat. Dari 
masyarakat inilah Tim mendapatkan masukan-masukan 
penting mengenai proses penanganan tanggap darurat 
terse but. 
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Hadirin yang berbahagia, 

Tentu diantara saudara-saudara ada yang bertanya 
mengapa diluncurkan buku dan website sekaligus. 
Keduanya, baik buku ataupun website adalah sebuah karya 
kebudayaan, sebuah karya ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang terus berkernbang. Hanya saja ada ilmuwan yang 
meramalkan masa depan buku akan semakin suram di masa 
mendatang, karena akan digantikan oleh broadcasting, 
seperti TV atau media audio visual akan menggantikan 
buku teks, sementara buku perpustakaan akan diganti oleh 
kaset atau disirnpan dalam disket yang dapat dipancarkan. 

Dewasa ini, kekhawatiran itu sekarang intensitasnya 
lebih tinggi dengan munculnya interchange dan perdebatan 

Dari hasil pengawasan tersebut, maka Tim Pengawas 
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar 
dilakukan perencanaan dan koordinasi antar sektor agar 
proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai tahap lanjutan 
dari tanggap darurat dapat berjalan sinergis, simultan dan 
berkesinambungan. Disarnping itu, Pemerintah perlu 
melakukan evaluasi menyeJuruh terhadap pelaksanaan 
tanggap darurat, agar persoalan-persoalan yang terjadi 
tidak terulang pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, 
terutama dalam hal pencairan dana dan pembiayaan 
proyek-proyek kemanusiaan. 

pula dengan pembayaran proyek-proyek yang telah 
dikerjakan belum dilakukan oleh Pemerintah; (5) dan satu 
hal yang terpenting, Pemerintah tidak memberikan respon 
yang memadai terhadap saran-saran yang diajukan oleh 
Tim Pengawas. 
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Wassalarnu' alaikurn Warabrnatullahi Wabarakatub. 

Sekian, terirna kasih. 

Sebelum saya mengakhiri pengantar ini, selain 
peluncuran buku dan website juga ada pameran foto. 
Beragam foto terpasang disana, dan diharapkan akan 
meningkatkan kepekaan kita semua terhadap penderitaan 
saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. 

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat 
pada acara ini, terutama UNDP yang membiayai penerbitan 
dan pembentukan website ini. Sernoga apa yang kita 
lakukan ini bermanfaat bagi k it a semua untuk 
mengembangkan kehidupan yang lebih baik, dan kita diberi 
kesadaran untuk membuka hati dan pikiran kita belajar 
pada kejadian yang memilukan hati ini. 

Saudara saudara sekalian, 

komputer serta perkembangan teknologi informasi yang 
secara kualitatif tak terbayangkan. Tapi rer ny ata , 
kekhawatiran itu berlebihan, karena dengan munculnya 
sistem komunikasi berjalur teknologi yang dianggap 
sebagai "pesaing" buku itu, ternyata perkembangan buku 
tetap berjalan. Menghadapi kedua hal itu, kami pilih 
keduanya, yang sebentar lagi akan saudara dapatkan sebuah 
buku, dan menyaksikan website kami. Sebagai permulaan, 
baik buku ataupun website tersebut tentu banyak 
kekurangan, dan saya mohon maaf'. atas kekurangan 
tersebut, dan berharap feedback dari saudara-saudara demi 
penyempurnaan buku dan website ini. 
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Dalarn lima tahun terakhir, para ekonom kita telah 
rnenghitung besarnya PDB per kapita Indonesia, yang 
menunjukkan bahwa sampai tahun 2004 tingkat 
kesej ahter aan penduduk rata-rata, dihitung dengan 
menggunakan PDB per kapita atas dasar harga konstan 
tidak ban yak berbeda dari yang pernah dicapai tahun 1997. 
Hal ini berarti, untuk rnemulihkan kondisi ekonomi laju 
perturnbuhan ekonomi harus dapat dicapai pada kisaran 

Saudara-saudara yang ter hor-mat, 

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada 
Allah Subhanahuwata'ala, izinkanlah saya mengajak 
Saudara-saudara sekalian untuk memanjatkan puji dan 
syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah 
menganugerahkan kepada kita nikmat sehat dan 
kesempatan sehingga pada siang hari yang cerah ini kita 
dapat bersama-sama hadir pada acara seminar 
kependudukan, yang diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pemikiran bagi berbagai upaya yang telah 
dilakukan selarna ini dalam upaya penanggulangan masalah 
kependudukan. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Hadirin yang saya hormati, 

SAMBUTAN 
WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA 

PADA 
SEMINAR KEPENDUDUKAN 

TANGGAL, 26 NOPEMBER 2004 
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Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika seminar yang 
diselenggarakan dapat memberikan kesadaran kepada kita 
semua agar terfokus pada pembangunan yang berorientasi 
pada pengembangan penduduk. Penduduk merupakan 
obyek sekaligus subyek pembangunan secara keseluruhan. 
Sebesar apapun pembangunan ekonomi tidak akan berhasil 
jika masalah kependudukannya tidak ditangani dengan 
baik, karena masalah kependudukan, dalam piramidanya 
terdapat anak-anak yang akan menjadi beban. Demikian 
juga dengan masalah-masalah pengangguran, kemiskinan 
yang masih berjumlah ± 40 juta jiwa. 

6 persen - 7 persen per tahun. Jika asumsi ini diterima, 
maka implikasi teorinya adalah penyediaan investasi 
secukupnya untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan itu, 
jika perlu dengan mengimpor lebih banyak modal asing. 

Tetapi, masihkah kita terus menerus terpaku pada 
"pertumbuhan" bagi strategi ekonomi kita ini, karena 
sesungguhnya bagi saya yang terpenting justru adalah 
pemerataan untuk mencapai keadilan dalam produksi dan 
pembagian pendapatan. Mengapa demikian, itu karena 
kesejahteraan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia tidak 
dapat semata-rnata diukur dengan angka pertumbuhan dan 
kontraksi ekonomi satu tahun. Pola pembangunan semacam 
ini cenderung mengabaikan masalah kependudukan dan 
juga lingkungan hidup sebagai variabel penting yang perlu 
diperhitungkan. Persoalan ini terkait erat dengan 
peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup 
bangsa, yang perlu segera dituangkan dalam Millennium 
Development Goals (MDGs). 
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Jika laju pertumbuhan penduduk ini tidak dapat 
dikendalikan, maka pada tahun 2050 jumlah penduduk 
Indonesia akan melebihi jumlah penduduk AS. Apalagi 
jika kita menunjuk pada hasil proyeksi yang dilakukan 
oleh PBB, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 

Paling tidak, pada lima tahun masa bakti kita sebagai 
anggota DPR kita bertekad rnengingatkan ke pada 
Pemerintah untuk selalu mengintegrasikan pembangunan 
kependudukan dan keluarga sejahtera ini dalam setiap 
implementasi kebijakan yang dilakukan. Bagi saya pesan 
ICPD ini telah jelas, yaitu bahwa untuk melakukan 
pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan dengan 
wawasan kependudukan atau people centered development. 

Pesan tersebut bagi bangsa Indonesia makin terasa 
urgensinya, karena berdasarkan hasil sensus penduduk, 
selama tiga dasawarsa terakhir jumlah penduduk Indonesia 
terus meningkat dengan pesat. Dengan jumlah penduduk 
yang saat ini sekitar 215 juta jiwa, sccara kuantitas 
penduduk Indonesia merupakan yang terbesar keempat di 
dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (AS). 

Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali 
pesan ICPD (International Conference on Population and 
Development) atau Konferensi lntemasional untuk masalah 
Kependudukan dan Pembangunan, yang dimulai tahun 
1994 dan setiap lima tahun dipertanggungjawabkan 
keberhasilannya, apakah faktor-faktor kependudukan telah 
terpikirkan untuk diintegrasikan dalam pembangunan. 

Hadirin yang saya hormati, 
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Masalah kependudukan merupakan masalah jangka 
panjang yang harus ditangani secara komprehensif, 
sistematis, dan terkoordinasi, yang menuntut adanya 
perhatian khusus, sebagai bentuk tanggung jawab kita 
semua untuk memberikan kepastian bahwa kebijakan di 
bidang kependudukan dapat dilaksanakan secara konsisten 
dengan situasi kependudukan yang ada. 

Meskipun tema seminar ini menyangkut peran 
Anggota Parlemen Perempuan yang ada di DPR RL 
sengaja saya tidak membahas persoalan ini secara 
mendasar. Bagi saya, persoalan kependudukan bukan 
masalah gender, tetapi merupakan persoalan kita bersama 
yang hams diselesaikan bersama-sama. 

Hadirin yang saya hormati, 

2-050 akan mencapai 293 juta jiwa. Bahkan, jika 
pengelolaan penduduk dan pembangunan keluarga 
mengendor, jumlah penduduk Indonesia dapat saja 
melebihi angka tersebut. Jika hal ini terjadi dapat 
diperkirakan dapat menyuburkan masalah-masalah 
sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, karena kita 
tidak bisa membayangkan berapa beban yang harus 
ditanggung Pemerintah untuk menangani tambahan jumlah 
penduduk sebesar itu. Padahal saat ini saja kita masih 
mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
penduduk. 
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Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Hadirin yang terhormat, 

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan 
berkaitan dengan seminar siang hari ini. Dan dengan 
mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim," say a buka 
seminar ini. Semoga seminar ini dapat mernberikan 
kesimpulan-kesimpulan yang dapat membantu pelaksanaan 
tugas konstitusional kita. 

Atas perhatian saudara-saudara saya ucapkan terima 
kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan, 
terirna kasih. 
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Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke 
khadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan 
kepada kita untuk berkumpul bersama mengikuti acara 
Seminar tentang "Pencapaian Indonesia terhadap /CPD 
dan MDGs" pada hari ini tanggal 30 November 2004. 

Yth. Rekan-rekan Anggota DPR RI dari berbagai 
Komisi; 

Yth. Anggota DPRD Provinsi Seluruh Indonesia; 
Yth. Perwakilan dari berbagai Departemen dan LPND; 
Yth. Perwakilan dari lembaga donor; 
Yth. Perwakilan dari berbagai kelompok Masyarakat 

Madani; 
Yth. Para Akademisi dan Pakar; 
Yth. Para Pembicara terutama lbu Er na, Duta Besar 

Khusus PBB untuk MDGs di Asia Pasifik; dan 
Para U ndangan sekalian yang berbahagia. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Selamat Pagi; dan 
Salam Sejahtera bagi kita sekalian; 

SAMBUTAN 
WAKlL KETUA DPR RI/KORKESRA 

PADA SEMINAR 
"PENCAPAIAN INDONESIA TERHADAP 

ICPD DAN MDGs'" 
DI JAKARTA 

TANGGAL, 30 NOVEMBER 2004 
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Di samping itu, ICPD juga menyepakati mengurangi 
pertumbuhan penduduk dan menyeimbangkan struktur 
penduduk melalui menekan tingkat kematian anak, ibu 
dan distribusi pertumbuhan penduduk. Kesepakatan 
program aksi diatas bisa terwujud. melalui memenuhi 
kesehatan produksi terutama kesehatan reproduksi bagi 
perempuan, keluarga berencana, penceg.ahan penyakit 
akibat hubungan kelamin, dan kesehatan reproduksi 
remaja. Pelayanan kesehatan dasar dan sektor pelayanan 
kesehatan termasuk kesehatan dan kelangsungan hidup 

Program aksi ICPD meliputi antara lain keterkaitan 
antara kependudukan, pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan yang berkelanjutan; pemberdayaan wanita 
termasuk didalamnya pemberdayaan dan status wanita, 
anak perempuan dan partisipasi serta tanggung jawab pria 
mewujudkan persamaan jenis, keadilan dan pemberdayaan 
perempuan; pentingnya mengembalikan fungsi keluarga, 
peranannya, hak-haknya, susunan dan strukturnya. 

The International Conference on Population and 
Development ( ICPD) yang diselenggarakan di Kairo Tahun 
1994 merupakan tonggak sejarah dalam masalah 
kependudukan dan pembangunan. Program of Action 
( POAJ di ICPD telah disetujui oleh 179 negara untuk 
dilaksanakan dalam 20 tahun kedepan. Program aksi 
meliputi banyak hal dan ajakan untuk bertindak ditujukan 
pada berbagai level, strategi terutama difokuskan pada 
rekomendasi untuk bertindak di tingkat nasional. (UNFPA, 
2004) 

Hadirin sekalian yang saya hormati; 
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Hadirin yang say a hormati; 

Pada bulan September tahun 2000, perwakilan dari 
198 negara, termasuk 147 Kepala Negara 'dan Pemerintah, 
berkumpul di PBB pada Pertemuan Tingkat Tinggi 
Millenium. Mereka membahas Millennium Development 
Goals (MDGs) yang meliputi: 1) pengentasan kemiskinan 
dan kelaparan, 2) mencapai pendidikan dasar urn um, 
3) mendorong kesetaraan gender dan pernberdayaan 
perernpuan, 4) menurunkan angka kernatian bali ta, 
5) rneningkatkan kesehatanibu, 6) mernerangi HIV/AIDS, 

Para delegasi yang menghadiri konferensi ICPD juga 
bersepakat bahwa menyeimbangkan distribusi penduduk 
antara perkotaan dan desa, dan pemecahan masalah orang- 
orang terl antar menj adi penting untuk dilakukan. 
Pengembangan teknologi dan penelitian demi 
terpecahkannya masalah kependudukan dan pembangunan 
juga harus terus menerus diupayakan. Oleh karena itu, 
program aksi ICPD meminta pentingnya aksi nasional 
meliputi kebijaksanaan dan rencana aksi n as io nal , 
mobilisasi dan alokasi sumberdaya untuk mewujudkan 
agenda ICPD. Disamping itu, kerjasama intenasional; 
kemitraan dengan sektor non Pemerintah sebuah 
keniscayaan secara pararel dilakukan agar cita-cita 
rnewujudkan sinergi kependudukan, pernbangunan dan 
lingkungan berkelanjutan dapat terwujud. 

anak, kesehatan wanita dan keselamatan ibu dan 
memerangi HIV/AIDS menjadi sangat penting menunjang 
pemenuhan kesehatan dasar manusia terutama perempuan. 
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2. Memperkuat komitmen politik parlemen Indonesia 
pada masalah populasi, gender (termasuk penghapusan 

1. Mendukung peningkatan kualitas pencapaian program 
kependudukan, gender, dan kesehatan reproduksi di 
Indonesia; 

Sehubungan dengan itulah seminar ini diselenggarakan 
agar kegiatan ini: 

Hadirin sekalian yang saya hormati; 

Hadirin yang saya hormati; 

Indonesia berperan aktif di konferensi tersebut pada 
pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian sasaran tetapi 
masih ada kesenjangan antara pencapaian dan target, 
walaupun Indonesia telah berhasil dalam mengurangi 
angka kematian balita, penurunan angka kelahiran melalui 
program keluarga berencana dan pencapaian pendidikan 
dasar umum, ada masih banyak hal yang harus dilakukan 
untuk mengentaskan kemiskinan dan pencapaian target 
lainnya oleh Indonesia. Dilain pihak masalah kekerasan 
terhadap perempuan merupakan salah satu yang menjadi 
perhatian dar1 ICPD dan MDGs masih diabaikan di 
Indonesia. Ada masih banyak kasus tentang kekerasan 
terhadap perempuan yang masih terjadi dan tidak 
dilaporkan. 

malaria dan penyakit menular Iainnya, 7) menjamin 
kelestarian fungsi lingkungan hidup, 8) mengembangkan 
kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan tersebut 
terkait erat dengan program aksi ICPD. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pada akhirnya dengan mengucapkan puji syukur 
kehadirat Allah SWT, seminar "Pencapaian Indonesia 
terhadap ICPD dan MDGs" pada siang hari ini secara 
resmi kami buka. 

Seb e lu m mengakhiri sambutan in i , saya ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang 
telah bekerjasama dengan DPR RI dan Forum Anggota 
Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan 
Pembangunan, seperti UNFPA dan APFFD. Juga terima 
kasih saya kepada Anggota DPRD Provinsi dari seluruh 
Indonesia yang telah menghadiri seminar. ini. Saya juga 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang 
tidak dapat saya sebutkan satu-persatu tapi saya yakin 
telah memberikan kontribusi yang besar demi 
terselenggaranya seminar nasional pada siang hari ini. 

Hadirin sekalian yang saya hormati; 

Sedangkan hasil yang diharapkan adalah rneningkatkan 
pemahaman para anggota parlemen tentang pentingnya dan 
pencapaian tujuan ICPD dan MDGs. 

kekerasan terhadap perempuan), dan program 
kesehatan reproduksi. 
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Pertarna-tama marilah kita panjatkan puji syukur 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada 
hari ini kita dapat berkumpul bersarna-sama dalam rangka 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Baru untuk Tahun 
2005-2009 antara PT ASKES INDONESIA dengan 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI sebagai unsur 
pelayanan teknis dan administratif DPR RI. 

Kami gembira dengan adanya perjanjian kerja sama 
ini yang didasari adanya komitmen bersama kedua belah 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yang kami horrnati, 
Saudara Pimpinan BURT, 
Saudara SEKJEN DPR RI beserta para Staf, 
Saudara Direktur Utama PT ASKES beserta seluruh 
jajarannya, dan 
Hadirin yang saya muliakan. 

SAMBUTAN 
WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA 

PADA ACARA 
PENANDATANGANAN PERJANJIAN 

KERJASAMA BARU UNTUK TAHUN 2005-2009 
ANTARA SEKJEN DPR RI DENGAN 
PT (PERSERO) ASKES INDONESIA 

DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN 
BAGI ANGGOTA DPR RI BESERTA 

ANGGOTA KELUARGANYA 
TANGGAL, 7 JANUARI 2005 j 
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Hadirin Sekallan, 

Mudah-mudahan melalui dukungan pelayanan 
kesehatan yang baik, kita dapat memberikan kontribusi 
bagi suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. 

Oleh karena itu harus ada sinergi antara komitmen 
PT. ASKES dengan rumah sakit yang secara langsung 
berhubungan dengan para Anggota dan keluarganya, untuk 
bersatu memberikan yang terbaik, karena hal ini ten tun ya 
menyangkut k:redibilitas dari PT. ASKES yang selama ini 

Dari Laporan SEKJEN kami ketahui dari tahun ke 
tahun anggaran kesehatan ini se l alu mengalami 
peningkatan, yang tentunya diiringi dengan peningkatan 
pelayanan secara menyeluruh. Sehingga kemungkinan 
adanya komplain dari Para Anggota akan semakin kecil. 
Dengan demikian kepercayaan para Dewan terhadap 
pelayanan ASKES akan semakin nyata. 

Hal p e nt i ng yang juga harus diupayakan oleh 
PT. ASKES adalah bagaimana agar Anggota DPR 
memperoleh penghargaan yang memadai sesuai dengan 
Kelas Platinum yang menjadi haknya hams dapat dirasakan 
oleh para Anggota Dewan manakala mereka berhadapan 
langsung dengan pelayanan perawatan di rumah sakit- 
rumah sakit. 

pihak berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan bagi Anggota DPR RI beserta 
anggota keluarganya, yang dalam hal ini DPR RI diwakili 
oleh Saudara SEKJEN selaku pelaksana administratif. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

oPR - RI Billahittaufiq Walhidayah 

Akhirya kami mengacapkan terima kasih yang sebesar- 
besarn ya kepada PT (Persero) Asuransi Kesehatan 
Indonesia atas kerja sama yang telah terbina dengan baik 
selama ini dan semoga kerja sama ini dapat terus 
ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang. Sekian, dan 
terima kasih. 

sudah menjadi mitra DPR RI dalam hal pelayanan 
kesehatan. 
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Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia- 
Nya kita dapat bertemu pada hari ini untuk menghadiri 
seminar yang bertemakan "Posisi Indonesia Dalam 
Menghadapi Kemungkinan Pembentukan Parlemen 
Regional". Tujuan dari penyelenggaraan seminar ini 
adalah untuk mengkaji secara mendalam dua usulan 
Philipina tentang pembentukan parlemen regional yaitu 
ASEAN Parliament yang disampaikan dalam pertemuan 
ASEAN Inter-Parliamentary Organization (A/PO) dan 
usulan pembentukan Asian Parliamentary Assembly (APA) 
yang disampaikan melalui pertemuan Association of Asian 
Parliaments for Peace (AAPP). 

Yang Terhormat Pimpinan BKSAP dan Anggota 
Dewan, 
Yang Terhormat Saudara Marty Natalegawa, 
Yang Terhormat Saudara Zainudin Djafar, selaku 
pembicara seminar 
Hadirin Yang Berbahagia, 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

SAMBUTAN 
W AKIL KETUA DPR Rl/KORKESRA 
PADA SEMINAR BKSAP TENTANG 

"POSISI INDONESIA DALAM MENGHADAPI 
KEMUNGKINAN PEMBENTUKAN 

PARLEMEN REGIONAL" 
TANGGAL, 3 MEI 2005 



364 

Studi dan kajian tentang kemungkinan pembentukan 
parlemen regional khususnya parlemen ASEAN telah 
beberapa kali dilakukan, antara lain pada tahun 1982 atas 
prakarsa Philipina dibentuk suatu Studi Komisi tentang 
Parlemen ASEAN di Manila. Sesuai konsep yang diajukan, 
badan ini nantinya akan menjadi suatu "Supra National 
Body" yang sangat efektif dalam mekanisrne pengambilan 
keputusan dan mengimplementasikan seluruh kebijakan 
yang direncanakan dan dijalankan oleh masing-rnasing 
Pemerintah. Dengan kata lain negara anggota ASEAN 
hams menyerahkan sebagian kedaulatan negaranya. 

Selanjutnya dalam Studi Komisi tentang "Keuntungan 
dan Kekurangan Pembentukan Parlemen ASEAN" yang 
diselenggarakan pada tahun 1993 di Bangkok, memutuskan 
bahwa pembentukan Parlemen ASEAN, dalam model 
Parlemen Eropa, belum sesuai pada saat itu dan untuk 
mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya harmonisasi 
perundang-undangan diantara negara-negara anggota. 

Studi Kelayakan ke Parlemen Eropa berkaitan dengan 
Rencana U sulan Pembentukan Parlernen ASEAN, jug a 
telah dilaksanakan pada tahun 2002 dan hasil studi ini 
telah disampaikan dalarn Sidang Umum ke-24 AIPO tahun 
2003. Dalam putusannya sidang menghargai kerja keras 
Philipina dalam menyiapkan studi ini dan mengembalikan 

Perlu diketahui bahwa gagasan pembentukan Parlemen 
ASEAN pertama kali dikemukakan oleh Philipina dalam 
Si dang Umum ke-3 bulan September 1980 di Jakarta, yang 
kemudian menjadi topik pembicaraan pada Sidang Umum 
AIPO berikutnya. 
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Philipina melalui Ketua Senatnya menegaskan kembali 
usulan tersebut dalam pertemuan dengan Ketua Delegasi 
DPR RI, Sdr. Agung Laksono, yang dilakukan di sela-sela 
pertemuan IPU pada bulan April lalu. Dalam kesempatan 

Dalam Sidang Umum ke-5 AAPP di Islamabad, 
Pakistan tahun 2004 secara prinsip (approval in 
principal) usulan ini telah disepakati, narnun masih akan 
dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan diharapkan 
dalam 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2010) proses 
transformasi AAPP menjadi APA telah selesai sepenuhnya 
dimana selanjutnya APA akan menjadi Asian Parliament 
yaitu badan legislatif tunggal yang bersifat supra-nasional 
di Asia. 

usulan pembentukan Parlemen ASEAN ini kepada masing- 
masing negara untuk dikaji secara lebih mendalam. 

Dalam perkembangannya, Philipina juga mengajukan 
usulan mengenai pembentukan parlemen regional dalam 
lingkup yang lebih luas yaitu Asia. Untuk itu dalam Sidang 
U mum ke-4 AAPP di Manila pada tahun 2003. Philipina 
mengajukan usulan untuk melebur AAPP ·menjadi Asean 
Parliamentary Assembly (APA) dan keinginannya itu 
kembali dipertegas dalam Executive Council Meeting of 
AAPP tahun 2004. Dalam pertemuan EXCOM AAPP 
tersebut Philipina menyatakan bahwa perubahan AAPP 
menjadi APA (dengan mengambil model Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe/PACE) merupakan 
proses penyatuan politik di kawasan ini dan integrasi Asia 
hanya dapat dicapai melalui serangkaian langkah-langkah 
nyata yang dilakukannya. 
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Berbagai pandangan tersebut di atas rnerupakan 
pertanyaan yang rnendapat perhatian kita bersarna anggota 
Delegasi DPR RI yang akan menghadiri pertemuan- 
pertemuan di kawasan ASEAN/ ASIA mengenai topik 
tersebut. Delegasi DPR RI selarna ini lebih banyak 
mengusulkan untuk mengefektifkan badan-badan yang ada 
yaitu AIPO dan AAPP daripada membentuk badan-badan 

Peserta Diskusi Yang Saya Hormati, 

Meskipun masalah pembentukan parlemen regional ini 
masih akan memakan waktu panjang mengingat banyaknya 
perbedaan sejarah, sistem politik dan pemerintahan di 
masing-masing negara anggotanya, namun gagasan ini 
perlu dicermati secara mendaJam dan dipertirnbangkan 
apakah bisa berfungsi sebagai salah satu alternatif yang 
dapat dikembangkan dalam upaya terwujudnya integrasi 
regional di Asia, khususnya kawasan AsiaTenggara? Hal 
lain yang juga perlu dikaji lebih mendalam dan 
komprehensif antara lain mengenai; ·rumusan struktur. 
fungsi dan penentuan keanggotaan dalam integrasi 
parlemen regional tersebut, kaitannya dengan parlemen- 
parlemen nasional dan hubungan antara legislatif dan 
eksekutif di tiap-tiap negara anggota ASEAN. Disarnping 
itu perlu pula kita pelajari tentang kelebihan dan 
kekurangan dengan adanya parlemen regional. 

tersebut, Ketua Delegasi menyatakan bahwa Indonesia 
beJum menentukan sikapnya terhadap masalah ini dan 
dalam waktu dekat akan dilaksanakan seminar untuk 
mendapatkan masukan dari berbagai pihak. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Sekian dan Terima Kasih. 

Demikianlah sambutan saya, semoga pertemuan hari 
ini berlangsung dengan baik, dan menambah pengetahuan 
dan cakrawala kita bersama di dalam mengakomodir dan 
menyikapi permasalahan politik regional yang muncul 
khususnya di kawasan Asia dan Asia Tenggara. 

baru (supra national body) yang masih memerlukan kajian 
yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan kedudukan 
dan fungsi lembaga legislatif di masing-rnasing negara 
anggotanya. Melalui seminar pada hari ini, masukan- 
masukan dari pembicara diharapkan dapat memberikan 
garnbaran yang lebih jelas dan konkret khususnya 
mengenai posisi Indonesia dalam menghadapi 
kemungkinan pembentukan parlemen regional. 

Saya menyambut baik dan gembira diadakannya semi- 
nar ini, dan apa yang telah kita lakukan merupakan salah 
satu bukti konkret dari partisipasi aktif Delegasi DPR RI, 
khususnya BKSAP dalam sidang-sidang yang 
diselenggarakan baik di tingkat A SEAN, maupun Asia. 

Dengan mengucapkan Bismillahirrohrnannirrohim, 
Seminar ini secara resmi saya buka. 



368 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah 

Saudara-saudara yang kami hormati 

Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini. 
pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur 
kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat- 
Nya, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita 
dapat bertemu untuk melaksanakan tugas-tugas 
konstitusional kita dalarn keadaan sehat wal afiat. 

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yth. Sdr. Pimpinan Komisi I s/d XI 
Yth. Sdr. Pimpinan BURT, BKSAP,BALEG, Panitia 

Anggaran; 
Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan; 
Yth. Sdr. Pimpinan Fraksi-fraksi; dan 
Y th. Sdr. Prof. Dr. Mas wadi Rauf dan Prof. Dr. Farouk 

Muhammad selaku pembicara dalam pertemuan 
kita pada siang hari ini 

Yth. Sdr. Dari Pusat Studi Hokum dan · Kebijakan 
Yth. Sdr, Dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen 

Indonesia 

SAMBUTAN 
WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA 

DALAM A CARA DISKUSI DAN SOSIALISASI 
PEDOMAN BERACARA· 

BADAN KEHORMATAN DPR RI 
TANGGAL, 30 JUNI 2005 
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Untuk dapat menegakkan Kode Etik secara efektif dan 
efisien, maka dipandang perlu adanya pedoman umum 
beracara Badan Kehormatan. Oleh karena itu pada saat 
ini Badan Kehormatan sedang menyusun Pedoman 
Beracara sebagai panduan Badan Kehormatan dalam 
menegakkan Peraturan Tatib dan Kode Etik DPR RI. 

Dalam upaya menegakkan peraturan-peraturan 
sebagaimana diatur dalam kode etik Dewan Perwakilan 
Rakyat tersebut , saat ini kita telah memiliki Alat 
Kelengkapan Dewan yang belum lama terbentuk yaitu 
Badan Kehormatan. Badan ini merupakan Alar 
Kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas melakukan 
penyidikan dan verifikasi terhadap adanya pelanggaran 
Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang menjadi 
pedoman kita dalam melakukan kagiatan sebagai Anggota 
Dewan. Badan ini juga mempunyai kewenangan yang luar 
biasa mulai dari melakukan tegoran sampai dengan 
pemberhentian sebagai Anggota Dewan bilamana Anggota 
Dewan tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap 
Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik. 

memiliki landasan etik atau filosofis yang mengatur 
perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, 
dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. Kode etik tersebut sifatnya mengikat 
dan wajib dipatuhi setiap Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam menjalankan tugasnya, dimana tujuannya 
untuk menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas 
Dewan Perwakilan Rakyat secara keseluruhan. 
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Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Akhirnya sekali lagi kami mengucapkan 11 Selamat 
Berdiskusi 11 semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan 
Hidayah-Nya kepada kita sekalian. 

Selanjutnya, Pimpinan Diskusi saya serahkan kepada 
Yth. Ketua Badan Kehormatan DPR RI, untuk dapat 
melanjutkan acara ini. 

Untuk lebih menambah wawasan dan pemahaman kita 
tentang pedoman Beracara Badan Kehormatan, dihadapan 
kita telah hadir Bapak Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA dan 
Prof. Dr. Farouk Muhammad sebagai Pembicara dalam 
diskusi siang hari ini. Dan dari kalangan masyarakat 
diwakili oleh Pusat Studi Hukum Kebijakan serta dari 
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. 

Kami mengharapkan diskusi ini dapat berjalan 
sebagaimana yang kita harapkan bersama, untuk 
mendapatkan masukan bagi kesempurnaan dalam 
penyusunan Rancangan Pedoman Umum Beracara yang 
akan kita pakai demi menjaga martabat, kehormatan, citra 
dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Saudara-saudara sekalian. 
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