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Di tengah suasana bangsa Indonesia yang sedang 

mengalami permasalahan di berbagai aspek kehidupan 

hingga saat ini, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat hasil 

pemilu 1999 yang terbentuk di era reformasi telah 

meningkatkan peran politiknya, sejalan dengan 

perkembangan kehidupan demokrasi sebagaimana tuntutan 

masyarakat, di dalam mengimplementasikan hak-hak 

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh 

Para Anggota Maje/is yang Terhormat, 

(Laporan Pelaksanaan Fongsi, Togas dan 
Wewenang DPR RI 

Pada Sidang Tahunan MPR RI) 

Tahon Keempat 2002-2003 

DEWAN PERWA}{ILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

DALAM MELAKSANAKAN DEMOKRASI 
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Pada Sidang Tahunan MPR-RI yang lalu, Majelis 

telah merekomendasikan beberapa hal, baik yang bersifat 

umum maupun yang bersifat khusus, berkenaan dengan 

Sidang Maje/is yang Terhormat, 

konstitusionalnya, yaitu hak pembentukan undang-undang, 

hak pengawasan, dan hak budget yang dilaksanakan secara 

lebih aspiratif. 

Komitmen terhadap perspektif DPR sebagai lembaga 

perwakilan rakyat saat ini telah menjelmakan tata-kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan yang menjadi lebih terbuka, lebih 

demokratis, dan menghormati Hak-hak Asasi Manusia 

(HAM) serta utamanya telah menciptakan tata kehidupan 

politik kenegaraan yang seimbang, diantara lembaga-lembaga 

negara lainnya. 

Di tengah masih banyaknya kritik dan sorotan, 

kiranya bagi DPR perlu melakukan introspeksi di dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dan merupakan otokritik dalam 

upaya terns menerus untuk meningkatkan kinerja DPR di 

masa sekarang dan masa yang akan datang. 
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pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan. Pada bagian umum, 

Majelis merekomendasikan tentang perlunya peningkatan 

kinerj a anggota Dewan dengan landasan moral, etika, dan 

rasa tanggung jawab yang tinggi; perlunya peningkatan 

disiplin anggota dalam setiap kegiatan Dewan; pemisahan 

secara jelas tindakan Pimpinan dan anggota yang mewakili 

lembaga dan selaku pribadi; perlunya dukungan tenaga ahli, 

baik jumlah maupun bi dang sesuai dengan tu gas anggota pada 

setiap fraksi dan alat kelengkapan Dewan; perlunya dukungan 

anggaran, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi- 

fungsi DPR dengan alokasi APBN yang ditetapkan dan 

dikelola secara otonom oleh Dewan; perlunya peningkatan 

sosialisasi kegiatan-kegiatan dan basil kerja Dewan kepada 

masyarakat secara luas; dan perlunya peningkatan fungsi alat- 

alat kelengkapan secara fungsional dan proporsional; serta 

peningkatan kinerja dan efektivitas Sekretariat Jenderal DPR 

melalui restrukturisasi organisasi, termasuk pembentukan 

institusi yang mempunyai tugas khusus di bidang anggaran 

dan legislasi. Kesemua rekomendasi yang disebutkan, kecuali 

yang kami sebut terakhir tidak j auh berbeda dengan 
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rekomendasi Sidang Tahunan tahun 2002 yang lalu. Berkaitan 

dengan rekomendasi ini, Dewan tetap terns berupaya untuk 

memperbaiki berbagai kekurangan menuju DPR yang ideal 

yang dikehendaki masyarakat. 

Mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, 

Majelis merekomendasikan agar Dewan meningkatkan 

produktivitas pembuatan undang-undang yang berkualitas 

dan perlunya Dewan memprioritaskan pembentukan undang- 

undang sebagai tindak lanjut dari Perubahan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain undang-undang 

di bidang politik, undang-undang di bidang ekonomi dan 

keuangan, undang-undang tentang BPK, undang-undang 

tentang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang tentang 

Komisi Yudisial. Sementara untuk pelaksanaan fungsi 

anggaran, Majelis merekomendasikan perlunya peningkatan 

peran Dewan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, terutama 

penyusunan APBN sesuai dengan amanat UUD 1945. 

Sedangkan mengenai fungsi pengawasan, Majelis 

merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan DPR 

terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, 
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dan kebijakan pemerintah; Majelis juga merekomendasikan 

agar Dewan perlu segera menindaklanjuti pengaduan dan 

temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja serta 

masukan dari rapat-rapat sesuai dengan fungsi Dewan. Hasil 

pemeriksaan keuangan negara oleh BPK yang diserahkan 

kepada Dewan juga harus segera ditindaklanjuti dengan tepat 

waktu dan sasaran. Yang terakhir, Majelis merekomendasikan 

agar Dewan proaktif mendorong penyelesaian secara hukum 

kasus-kasus KKN, baik yang barn maupun yang lama, dengan 

memperhatikan prioritas. 

Berkaitan dengan berbagai rekomendasi tersebut, 

maka, materi utama laporan pelaksanaan fungsi, tugas dan 

wewenang Dewan selama kurun waktu satu tahun ini yang 

merupakan laporan tahun keempat DPR kepada Majelis, 

merupakan respons Dewan terhadap rekomendasi Majelis 

yang terhormat. Laporan ini sekaligus bertujuan 

menggambarkan keadaan riil yang telah dilaksanakan oleh 

Dewan, dengan melengkapi laporan ini secara kuantitatif. Di 

samping itu, mengingat pelaksanaan fungsi Dewan tidak dapat 

dipisahkan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang 
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Menanggapi rekomendasi Majelis berkenaan dengan 

pelaksanaan fungsi legislasi, dapat dilaporkan bahwa dalam 

kurun waktu Agustus 2002 sampai dengan Juli 2003, Dewan 

telah membahas 68 ( enam puluh delapan) RUU di luar RUU 

pemekaran wilayah, 33 (tiga puluh tiga) RUU diantaranya 

berasal dari Dewan dan 35 (tiga puluh lima) RUU lainnya 

berasal dari Pemerintah. Dewan telah menyelesaikan 

pembahasan terhadap 38 ( tiga puluh delapan) RUU termasuk 

14 ( empat belas) RUU pemekaran wilayah. 

Sidang Maje/is yang Terhormat, 

lembaga-lembaga negara lainnya, maka laporan ini juga 

memberikan gambaran pelaksanaan tugas Dewan dalam 

kerangka hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya. 

Dewan menyadari bahwa tugas konstitusional yang 

diembannya belum dilaksanakan secara optimal, oleh karena 

itu laporan ini akan disampaikan pula hambatan dan harapan- 

harapan demi perbaikan pelaksanaan tugas-tugas di masa 

yang akan datang. 
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Beberapa undang-undang yang telah disahkan pada 

Tahun Sidang ini mempunyai arti penting bagi kemajuan 

kehidupan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Di bidang 

politik Dewan telah menyelesaikan Undang-Undang tentang 

Partai Politik; Undang-Undang tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang- 

Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden; serta Undang-Undang tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Di bidang ekonomi dan keuangan, 

Dewan telah menyelesaikan Undang-Undang tentang Surat 

Utang Negara, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, 

dan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Di 

bidang hukum dan keamanan Dewan telah menyelesaikan 

Undang-Undang tentang Grasi; Undang-Undang tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang- 

Undang tentang Advokat; Undang-Undang tentang Penetapan 

PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
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Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang- 

Undang tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Pemberlakuan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa 

Peledakan Born di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi 

Undang-Undang, Undang-undang lainnya yang juga 

mempunyai arti penting yang telah diselesaikan oleh Dewan 

adalah Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, Undang- 

Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang 

Penyiaran, Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, 

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan 

Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan. 

Sementara RUU dari DPR yang saat ini sedang 

dibahas, antara lain RUU tentang Perubahan Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, RUU tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 tentang 

Peradilan Umum, RUU tentang Perubahan atas Undang- 

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
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Sidang Maje/is yang terhormat, 

Mengenai fungsi pengawasan, Majelis juga 

merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan DPR 

terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, 

Negara, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, serta termasuk pula 

RUU tentang Komisi Yudisial . Sementara itu Dewan sedang 

menunggu tanggapan pemerintah atas sejumlah RUU usul 

Dewan antara lain, RUU tentang Perlindungan Pekerja 

Indonesia di Luar Negeri dan RUU tentang Kawasan 

Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam yang saat ini 

sedang dinanti-nantikan oleh para investor. 

Berkenaan dengan RUU tentang Mahkamah 

Konstitusi, perlu kami sampaikan bahwa Dewan telah 

berupaya keras untuk menyelesaikannya. Bahkan untuk itu, 

Dewan melakukan upaya dengan mengadakan Rapat 

Paripurna Luar Biasa yang diselenggarakan pada Masa Reses. 

Sementara RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan masih 

dalam tahap penyusunan yang dilakukan secara intensif. 
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dan kebijakan pemerintah; yang secara fungsional dan 

proporsional dapat menjaga keseimbangan dalam 

melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. 

Menanggapi rekomendasi tersebut, patut disampaikan bahwa 

pelaksanaan fungsi DPR dibidang pengawasan jelas 

merupakan suatu kesatuan yang terkait dengan fungsi-fungsi 

Dewan lainnya, yaitu dibidang legislasi dan dibidang 

penetapan anggaran. Sehingga tidak tepat anggapan tentang 

terlampau dominannya fungsi pengawasan DPR 

dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya, terutama 

setelah dilakukan amandemen UUD 1945. Pengawasan DPR 

bukan sekedar mencari-cari kesalahan pemerintah, tetapi lebih 

kepada upaya untuk mengingatkan dan sekaligus 

memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. 

Mengenai penilaian tentang pengaduan dan temuan- 

temuan dilapangan dalam kunjungan kerja perorangan/ 

komisi dan masukan dari rapat dengar pendapat umum dengan 

komponen masyarakat yang kurang ditindaklanjuti dengan 

baik dan tuntas, kiranya perlu ditanggapi sebagai berikut: 
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Pertama, kunjungan kerja perorangan merupakan 

salah satu mekanisme untuk membentuk komunikasi politik 

di antara wakil rakyat dengan masyarakat pemilihnya. 

Sehingga, sudah tentu setiap temuan yang diperoleh di daerah 

oleh anggota bersangkutan akan diangkat dan disampaikan 

dalam rapat kerja yang diselenggarakan bersama pemerintah; 

Kedua, kunjungan kerja Komisi, sesuai dengan 

Peraturan Tata Tertib DPR, bahwa: "Komisi mengadakan 

kunjungan kerja dalam Masa Reses, atau apabila dipandang 

perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR 

yang hasilnya dilaporkan kepada Komisi yang bersangkutan 

dan disampaikan pula kepada semua alat kelengkapan DPR, 

Fraksi, dan Pemerintah untuk ditentukan tindak lanjutnya". 

Demikian halnya, mengenai Rapat Dengar Pendapat Umum, 

merupakan kewenangan Komisi yang telah digariskan dalam 

Peraturan Tata Tertib DPR, yang dilakukan baik atas 

permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain. 

Melalui ketentuan-ketentuan semacam ini, jelas 

memperlihatkan, bahwa DPR berusaha mengangkat dan 

menyampaikan temuan-temuan dan gagasan yang 
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disampaikan oleh masyarakat mengenai suatu permasalahan 

dalam rapat kerja dengan pemerintah. Namun satu hal yang 

patut dicermati adalah bahwa DPR bukan sebuah lembaga 

yang mempunyai wewenang hingga pada tingkat teknis 

penyelesaian. Proses penyelesaian dan penanganan lebih 

lanjut mengenai setiap persoalan yang dibahas dalam rapat- 

rapat DPR, sangat tergantung dan menjadi kewenangan dari 

pemerintah melalui instansi-instansi yang berada dalam ruang 

lingkup kerjanya masing-masing. Meskipun demikian, 

sebagai lembaga politik perwakilan rakyat DPR mempunyai 

kekuatan untuk mendorong kepada pihak-pihak yang terlibat 

persoalan agar segera dapat menyelesaikannya dengan 

pertimbangan pemenuhan kepentingan publik. 

Mengenai rekomendasi Majelis agar Dewan proaktif 

mendorong penyelesaian secara hukum, kasus-kasus KKN, 

baik yang barn maupun yang lama, dengan memperhatikan 

prioritas, maka dapat dilaporkan bahwa hal tersebut pada 

umumnya dilakukan melalui rapat-rapat kerja Komisi. Secara 

khusus, Dewan telah melakukan tindakan proaktif dengan 

membentuk Panitia-Panitia, antara lain Panitia Khusus 
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mengenai Pertamina, Panitia Khusus mengenai Kasus BLBI. 

Sehubungan dengan hal ini, telah dapat diambil keputusan 

berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah. 

Keputusan itu menyebutkan, bahwa berdasarkan audit BPK 

dinyatakan kebijakan BLBI adalah kebijakan pemerintah 

yang dirumuskan bersama Bank Indonesia dalam masa krisis 

dan kemudian dilaksanakan oleh Bank Indonesia berkaitan 

upaya menyelamatkan sistem moneter dan perbankan serta 

perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan, berkenaan 

dengan masalah hukum yang timbul akibat dugaan 

penyimpangan penyaluran, penerimaan dan penggunaan dana 

BLBI agar segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. 

Sementara itu, untuk menanggapi pelaksanaan 

privatisasi PT Indosat, DPR RI telah melaksanakan Rapat 

Gabungan Komisi I, IV, V, dan IX dengan Pemerintah pada 

tanggal 30 Juni 2003, dan pemerintah telah memberikan 

jawaban dan penjelasan atas seluruh pertanyaan Anggota 

Dewan. Demikian pula dengan masalah pembelian pesawat 

Sukhoi, Komisi I telah membentuk Panja Sukhoi untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang dan prosedur 
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pelaksanaannya. Selain itu, telah pula dibentuk Panja 

Pengelolaan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Dewan juga 

telah menggunakan hak interpelasi terhadap Kasus lepasnya 

Pulau Sipadan dan Ligitan. Pembentukan Pansus maupun 

Panja dan Penggunaan hak interpelasi ini merupakan bentuk 

dari komitmen DPR-RI dalam membantu menciptakan 

prinsip pemerintahan yang baik. 

Sedangkan menyangkut masalah tanah yang 

cenderung meningkat baik dari segi keragaman maupun 

intensitasnya, DPR telah melakukan Hak Mengadakan 

Penyelidikan Terhadap Masalah Tanah Secara Nasional. 

Melalui Pansus yang dibentuk, dilakukan upaya mencari data 

dan fakta di lapangan dalam pelaksanaan ketentuan 

perundang-undangan termasuk peraturan pelaksanaannya 

pada instansi/departemen terkait. Hal tersebut meliputi baik 

pengguna maupun pengelola tanah atau sumber daya alam. 

Terhadap penyelesaian masalah Aceh, Dewan 

mendukung pelaksanaan operasi terpadu di propinsi tersebut 

yang meliputi operasi kemanusiaan, operasi pemulihan 

keamanan, operasi penegakkan hukum, dan operasi 
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Terkait dengan rekomendasi Majelis agar Dewan 

menindaklanjuti basil temuan BPK khususnya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan anggaran negara, dalam kesempatan ini 

perlu dilaporkan bahwa, DPR dalam Tahun Sidang 2002- 

2003, telah melaksanakannya melalui sidang-sidang Komisi 

dan Panitia Anggaran sesuai dengan pasangan kerjanya 

masing-masing. Pembahasan tindaklanjut basil temuan BPK 

yang dilaporkan ke Dewan, telah dilaksaanakan oleh Komisi- 

Sidang Maje/is yang terhormat, 

pemantapan jalannya pemerintahan daerah. Langkah ini tidak 

lain sebagai wujud upaya pemerintah menegakkan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka 

pelaksanaan operasi terpadu Dewan juga telah membentuk 

Tim Pemantau. Berkaitan dengan Pemilu yang akan 

diselenggarakan tahun 2004, Komisi II telah membentuk Tim 

Monitoring Pelaksanaan Tahapan Pemilu, untuk mendorong 

KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya, termasuk pengawas 

Pemilu secara optimal dapat melaksanakan tugasnya secara 

baik, transparan, dan lebih berkualitas. 
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Komisi dan Panitia Anggaran baik dalam bentuk klarifikasi 

terhadap berbagai temuan BPK, maupun rapat kerja dengan 

pemerintah. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan temuan 

BPK ini, Dewan tetap berperan aktif sebatas wewenang yang 

dimiliki, seraya terns mengingatkan pemerintah untuk terns 

mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan seperti yang 

disarankan dan diminta oleh BPK agar pemerintah tidak 

melakukan kesalahan di masa mendatang. 

Dalam menyikapi berbagai hasil temuan BPK, 

khususnya yang berkaitan dengan anggaran negara, Dewan 

telah menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil 

langkah-langkah penyempurnaan sistem anggaran, 

perbendaharaan, akuntansi, pelaporan, dan menyarankan 

perlunya dilakukan penataan organisasi yang diperlukan agar 

terdapat pemisahan fungsi penganggaran dan fungsi 

perbendaharaan dalam rangka mendukung peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, 

termasuk pengelolaan APBN. 
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Pelaksanaan hak budget yang dimiliki Dewan 

sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Dewan 

baik dalam hal perumusan kebij akan anggaran negara, dan 

penetapanjumlah alokasi anggaran negara, baik sektor, sub- 

sektor maupun program, termasuk Dana Alokasi Umum 

untuk seluruh daerah. Pembahasan anggaran negara oleh 

Panitia Anggaran DPR bersama pemerintah telah dilakukan 

dengan sangat intensif dan telah diperoleh kesepakatan 

bersama yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Undang- 

Undang APBN. Undang-Undang APBN ini hams benar- 

benar dilaksanakan oleh pemerintah guna meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

Dalam Tahun Sidang 2002-2003, DPR telah berhasil 

membahas dan menyetujui beberapa rancangan undang- 

undang yang berkaitan dengan anggaran negara menjadi 

undang-undang, yakni UU tentang Perhitungan Anggaran 

Negara Tahun Anggaran 2001; UU tentang Perubahan APBN 

Tahun 2002; UU tentang APBN Tahun 2003; serta membahas 

REPET A Tahun 2004 dan pembicaraan pendahuluan dalam 

rangka RAPBN Tahun 2004. 

Sidang Maje/is Yang Terhormat, 
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Di luar pelaksanaan ketiga fungsi utama tersebut, 

dapat dilaporkan pula bahwa Dewan telah melaksanakan 

tugasnya dalam hal mengajukan, menganjurkan atau 

memberikan persetujuan, memberikan pendapat terhadap 

calon pejabat publik, yaitu calon Hakim Agung, Gubemur 

dan Deputi Gubemur Bank Indonesia, dan Anggota Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional, serta rekomendasi atas 

pengangkatan para Duta Besar. 

Sidang Majelis yang Terhormat 

Guna mendorong pemulihan ekonomi nasional, 

Dewan melalui rapat-rapat kerja dengan pemerintah yang 

dilakukan berbagai komisi, selalu mendukung berbagai 

langkah yang sedang dan akan ditempuh pemerintah untuk 

memberantas praktek penyelundupan yang merugikan 

perekonomian. Sedangkan, mengenai kelanjutan kerjasama 

Pemerintah RI dengan IMF, Komisi IX telah mengadakan 

konsultasi dengan tim exit strategy dari pemerintah yang 

menghasilkan kesepakatan bahwa hal tersebut akan 

dibicarakan lebih lanjut setelah Pemerintah menyampaikan 

nota keuangan pada bulan Agustus. 



19 

Dalam rangka melakukan diplomasi melalui jalur 

parlemen, dalam kurun waktu satu tahun berjalan, Dewan 

telah melakukan berbagai aktivitas penggalangan dan 

peningkatan kerja sama dengan parlemen-parlemen sedunia 

melalui efektivitas keberadaan Badan Kerja Sama Antar 

Parlemen dan Group Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan 

parlemen negara-negara sahabat dalam bentuk diskusi-diskusi 

dan tukar menukar informasi. 

Kunjungan persahabatan beberapa parlemen luar 

negeri dalam kurun waktu satu tahun ini dan kunjungan 

delegasi Dewan keluar negeri baik yang bersifat muhibah 

maupun teknis mempunyai manfaat yang sangat besar dalam 

kaitan dengan peningkatan kerja sama antar dua negara dan 

dua bangsa melalui wakil-wakil rakyatnya masing-masing. 

Hasil kunjungan tersebut memberikan masukan yang 

berharga bagi Dewan, dan pemerintah kedua negara dalam 

membangun kerja sama yang harmonis dan saling 

menguntungkan. 

Kehadiran dan peran aktif para anggota Dewan dalam 

berbagai konperensi intemasional baik dalam skala regional 
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Rekomendasi Majelis pada bagian umum 

menyangkut peningkatan kinerja dan efektivitas tugas di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, perlu dilakukan 

restrukturisasi organisasi. Dalam kaitan tersebut, saat ini 

Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait dan 

Sidang Majelis yang terhormat, 

maupun global melalui jalur ASEAN Inter Parlementary 

Organization (AIPO), Inter Parlementary Union (IPU), 

organisasi-organisasi intemasional dibawah PBB, dan lain 

sebagainya, telah memberikan wama yang positif bagi 

kontribusi Dewan terhadap pemecahan masalah-masalah 

intemasional yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa di 

dunia dalam dekade sekarang ini. Peran aktifDPR-RI dalam 

diplomasi intemasional dapat dilihat dari dipercayakannya 

Ketua DPR-RI untuk menjadi Presiden Council PUOICM 

(Organisasi Parlemen Negara-negara anggota Organisasi 

Konperensi Islam). Sementara itu, Dewan saat ini sedang 

mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Sidang Umum 

AIPO ke-24 bulan September tahun 2003 di Jakarta. 
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Sej alan dengan kedudukan Dewan sebagai wakil 

rakyat yang senantiasa memperjuangkan aspirasi rakyat, 

dengan banyaknya delegasi masyarakat yang datang, baik 

delegasi resmi yang berasal dari berbagai unsur dan dari 

daerah-daerah, berupa penyampaian pendapat atau unjuk rasa, 

maupun melalui surat-surat, memperlihatkan masih adanya 

kepercayaan dan harapan rakyat yang didambakan terhadap 

lembaga ini. 

Dari pengaduan masyarakat ini, masalah yang 

mengemuka adalah masalah pendidikan, peradilan, dan 

ekonomi. Masalah pendidikan menonjol, karena adanya 

polemik pro dan kontra RUU Sistem Pendidikan Nasional, 

Sidang Maje/is yang Terhormat, 

secara keseluruhan. 

dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sedang melakukan pengkajian yang mendalam 

terhadap restrukturisasi tersebut. Semuanya ini dilakukan 

tentunya dengan satu tujuan untuk terwujudnya peningkatan 

dukungan staf yang profesional yang pada akhimya akan 

dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja dewan 
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Demikianlah laporan Dewan yang dapat kami 

sampaikan dalam Sidang Tahunan MPR yang terhormat ini. 

Adapun selengkapnya mengenai laporan Dewan ini 

disampaikan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan. 

Sidang Maje/is yang Terhormat, 

di samping permasalahan kurangnya subsidi pemerintah dari 

APBN/ APBD untuk menyelenggarakan pendidikan yang 

berakibat pada tingginya biaya pendidikan yang harus 

disediakan masyarakat. Sementara itu, permasalahan 

peradilan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah 

berkaitan dengan mekanisme peradilan dan proses penegakan 

hukum yang belum berjalan sesuai harapan. 1 ./ 

Penyampaian aspirasi/pengaduan ini, sedapat 

mungkin oleh Dewan ditindaklanjuti, baik melalui Pimpinan 

Dewan, Fraksi ataupun Komisi terkait. Walaupun demikian, 

Dewan tetap memahami bilamana masih terdapat 

ketidakpuasan atau keluhan dari masyarakat. 
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KE TUA, 

~8iJL~ ,,,... ...,._.. 
AKBAR TANDJUNG 

Jakarta, 1 Agustus 2003 

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa 

memberkati dan meridhoi perjuangan Bangsa Indonesia. 
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