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I 

Sejarah kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sekurang-kurangnya 
dalam kurun waktu 32 tahun memperlihatkan, bahwa wewenang, tugas, 
dan fungsi serta hubungan eksekutif dan legislatif tidak seimbang 
seperti yang diamanatkan di dalam penjelasan UUD 1945. Kondisi ini 
sejak empat tahun terakhir, atau persisnya sejak gerakan reformasi 
digulirkan, mulai dibenahi. Kehidupan ketatanegaraan mulai ditata 
kembali melalui serangkaian Amandemen terhadap UUD 1945. 
Hubungan eksekutif dan legislatif merupakan permasalahan pokok 
yang menjadi bahasan dalam Amandemen tersebut. 

DPR yang saat ini bekerja adalah DPR yang dibentuk pada tanggal 
1 Oktober 1999, sebagai basil Pemilu 1999, menjadi DPR RI dengan 
masa bakti sampai dengan · 2004. Landasan hukum bagi pelaksanaan 
fungsi, tugas dan wewenang Dewan, selain UUD 1945 berikut 
amandemennya, adalah Ketetapan MPR Nomor III Tahun 1978 tentang 
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara 
dan/atau Lembaga Tinggi Negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR clan DPRD, 
disamping Peraturan Tata-tertib DPR RI yang mempedomani Dewan 
didalam melaksanakan tugasnya. Untuk melaksanakan berbagai 
kewenangan ini, TAP MPR No III/MPR/1978, UU Nomor 4/1999, dan 
Peraturan Tata Tertib DPR, memberikan hak-hak kepada DPR, yaitu 
hak ( l) meminta keterangan kepada Presiden, (2) mengadakan 
penyelidikan, (3) mengadakan perubahan atas rancangan undang- 
undang, (4) mengajukan pernyataan pendapat, (5) mengajukan 
rancangan undang-undang, (6) mengajukanlmenganjurkan seseorang 
untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang- 
undangan, (7) menentukan anggaran DPR RI, dan (8) memanggil 
seseorang. 

BABI 
PENDAHULUAN 
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Tidak berlebihan apabila rakyat Indonesia dari semua tingkatan 
memprediksi, bahwa potret Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indinesia atau Badan Legislatif di era Reformasi yang dihasilkan oleh 
Pemilu 1999 mengalami perubahan yang sangat signifikan, karena 
adanya Amandemen UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan 
baru yang mendukungnya. 

Dalam kaitan kewenangan di bidang legislasi, sesuai dengan 
semangat reformasi terjadi pergeseran pemegang hak membentuk 
undang-undang dari Presiden kepada DPR. Presiden hanya memiliki 
atau mempunyai hak mengajukan RUU sama seperti anggota DPR, 
sesuai ketentuan Pasa1 5 ayat (l) dan Pasa1 21 ayat (l) UUD 1945. 
Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula berada 
di eksekutif sekarang berada di tangan DPR, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 20 ayat (1) Perubahan UUD 1945. Konsekuensi dan imp1ikasi 
dari pergeseran ini adalah bahwa DPR harus pro-aktif dalam proses 
pembentukan undang-undang. Sikap proaktif tersebut diwujudkan 
antara lain melalui penggunaan hak usul inisiatif DPR, baik oleh 
Anggota maupun melalui komisi atau gabungan komisi, serta 
peningkatan kualitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan. 

Kewenangan DPR dibidang pengawasan mengalami perubahan, 
dengan adanya pembatasan terhadap beberapa hak prerogatif Presiden 
yang harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan/pertimbangan DPR. 
Perubahan tersebut diatur di dalam Pasal 13 Ayat (1), dalam hal 
mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat; (b) Pasal 13 Ayat (2), dalam hal Presiden 
menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; dan (c) Pasal 14 Ayat (2) 
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula untuk 
pengangkatan dan pemberhentian KAPOLRI dan pengangkatan serta 
pemberhentian Panglima TNI, harus dengan persetujuan DPR. 
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Kewenangan seperti ini pada masa yang lalu sepenuhnya ada pada 
eksekutif. Kewenangan di bidang pengawasan ini diperkuat dengan 
penerapan hak subpoena, yaitu hak memanggil seseorang yang disertai 
dengan ancaman pidana bagi pejabat yang tidak memenuhi 
pemanggilan tersebut berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 
1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 
Penerapan hak subpoena ini, sangat efektif dilaksanakan oleh Komisi- 
komisi Dewan. Pelaksanaan hak inilah yang sangat menonjol yang 
membedakan DPR hasil Pemilu 1999 dengan DPR-DPR periode 
sebelumnya. 

Pergeseran dan peningkatan kewenangan dan kekuasaan DPR 
tersebut, secara langsung meningkatkan beban dan tanggung jawab 
DPR, yang sekaligus menunjukkan bahwa peran DPR dalam sistem 
ketatanegaraan menjadi semakin signifikan dalam upaya menyalurkan 
aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan oleh DPR dengan memberikan 
kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasinya, baik secara langsung ataupun melalui surat, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Di bidang penetapan Anggaran, Dewan dengan kewenangannya 
berusaha untuk melakukan format dan struktur APBN yang baru, 
seiring dengan semangat refonnasi dibidang kebijakan fiskal dalam 
upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dengan 
melakukan perubahan struktur dan format APBN mulai tahun anggaran 
2000. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembahasan RAPBN 
tahun 2000 mengalami revisi, baik sisi pendapatan, belanja negara, 
defisit, maupun pembiayaan bersih. 

Di luar ketiga fungsi utama tersebut, sebagaimana yang diatur oleh 
peraturan perundang-undangan, Dewan mempunyai fungsi untuk 
mendukung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat oleh berbagai alat 
kelengkapan yang ada. Fenomena penyampaian pengaduan makin hari 
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Laporan Tahunan ini sekaligus dimaksudkan untuk menjelaskan 
kepada masyarakat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurun 
waktu satu tahun berjalan, dari bulan November 200 I sampai dengan 
akhir bulan Juli 2002. 

makin meningkat, baik dalam bentuk delegasi, dalam bentuk surat-surat 

pengaduan dan berbagai unjuk rasa. 

Pengaduan masyarakat, baik yang langsung menyampaikan 
aspirasinya, ataupun melalui surat-surat pengaduan yang datang ke 
DPR sesungguhnya merupakan partisipasi aktif rakyat terhadap proses 
pembangunan yang berjalan, sebagai salah satu essensi demokrasi. 
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika reformasi dewasa ini menuntut 
adanya pembagian kewenangan untuk tidak menempatkan posisi 
Dewan sebagai instrumen politik rakyat yang tidak berdaya. Jika tidak, 
maka citra Dewan dalam konteks demokrasi akan semakin 
mendapatkan penilaian buruk dari rakyatnya. Hal ini sesuai dengan 
amanat konstitusi agar pemerintah memperhatikan sungguh-sungguh 
suara DPR sebagai instrumen politik rakyat yang harus dibangun. 

Semua ini terangkum di dalam Laporan tentang pelaksanaan 
fungsi, tugas dan wewenang DPR kepada Sidang Majelis, yang sudah 
berjalan selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan Ketetapan MPR No. 
VIII/MPR/2000, yang mengatur bahwa semua lembaga tinggi negara 
berkewajiban menyampaikan laporan dalam Sidang Tahunan Majelis, 
sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya. 
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2. menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran DPR 
berdasarkan basil Rapat Badan Urusan Rumah Tangga dengan 
Sekretariat Jenderal dan hasilnya kemudian dilaporkan kepada 
Badan Musyawarah; 

3. menentukan kebijaksanaan kerja sama antarparlemen berdasarkan 
basil rapat Badan Kerja Sama Antar Parlemen dan dilaporkan 
kepada Badan Musyawarah; 

I. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 
Ketua dan Wakil ketua serta mengumurnkannya kepada Rapat 
Paripuma; 

Pimpinan DPR ialah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu 
kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Pimpinan DPR terdiri atas 
satu orang Ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil 
Ketua yang mencerminkan Fraksi-fraksi berdasarkan urutan besamya 
jumlah Anggota Fraksi. Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan 
masa Keanggotaan DPR. 

Tugas Pimpinan DPR ialah: 

A. PIMPINAN DPR-RI / 

Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, DPR- 
RI membentuk alat kelengkapan yaitu Pimpinan DPR, Komisi dan 
Subkomisi, Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan 
Legislasi, Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Panitia Anggaran serta 

Panitia Khusus. 

BAB II 

ALAT KELENGKAPAN DPR-RI 
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2. Wakil Ketua: H. Soetardjo Soerjogoeritno, B.Sc., sebagai 
Koordinator bidang Politik, yang membawahi Komisi I, Komisi II, 
BKSAP, dan Badan Legislasi; 

1. Ketua DPR RI: Ir Akbar Tandjung mempunyai tugas yang 
bersifat umum yang meliputi seluruh bidang-bidang koordinat dari 
para wakil ketua; 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan DPR bertanggung jawab 
kepada DPR. Adapun pembagian tugas diantara Pimpinan DPR RI 
adalah: 

9. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh 
Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah 
Tangga; 

l 0. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila 
dipandang perlu; dan 

11. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali 
sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya. 

5. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi 
kewaj ibannya; 

6. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta 
alat kelengkapan yang lain; 

7. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya setiap waktu diperlukan; 

8. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila 
dipandang perlu; 

4. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata 
Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam 
rapat; 
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No Jenis Rapat Ketua Korpol Korekku Korinbang Korkesra 
I Paripurna Penutupan/ 9 

Pembukaan Masa 
Si dang 

2 Parpurna Pembentukan 
Komisi/Pengesahan 8 4 2 6 
RUU/Laporan alat 
kelenzkaoan dewan 

3 Konsultasi dengan 4 6 
Fraksi dan Komisi 

4 Konsultasi Pimpinan 
Fraksi/Komisi dengan 6 
A lat kelengkapan 
Dewan lain 

Tabet 1 
Kegiatan Pimpinan DPR dalam Memimpin Rapat 

Tahun Sidang 2001 - 2002 

Kegiatan Pimpinan DPR RI antara lain adalah memimpin/mengikuti 
rapat-rapat, seperti Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat Konsultasi 
Komisi-komisi dan Fraksi-fraksi, dan Rapat Konsultasi dengan 
Presiden RI. Oisamping itu, Pimpinan OPR juga menerima surat-surat 
dari instansi pemerintah, swasta masyarakat atau perorangan, dan juga 
menerima delegasi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya. 
Oalam kaitan ini, kegiatan Pimpinan OPR RI dapat dirangkum dalam 
tabel berikut ini: 

3. Wakil Ketua: H.A.M. Fatwa, sebagai Koordinator bidang Inbang, 
membawahi Komisi IV, V, dan VIII; 

4. Wakil Ketua Ors. Tosari Widjaja, sebagai Koordinator bidang 
EKKU, membawahi Komisi III, IX, dan Panita Anggaran; 

5. Wakil Ketua Ors. A. Muhaimin Iskandar, sebagai Koordinator 
bidang Kesra, membawahi Komisi VI, VII, dan BURT. 
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a. Menerima surat-surat dari instansi Pemerintah, swasta, 
masyarakat maupun perseorangan 
Surat-surat dari instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau 
perorangan; yang masuk baik melalui Sekretariat Jenderal maupun 
yang langsung diterima, ditindaklanjuti dengan memberikan 
jawaban, tanggapan dan disposisi kepada para Wakil Ketua DPR- 
Rl, Fraksi-fraksi, Kornisi-komisi, alat-alat kelengkapan Dewan 

1. Kegiatan Ketua DPR-RI 

Berkaitan dengan substansi kegiatan Pimpinan dirinci sebagai berikut: 

Ket: * termasuk Perwira Tinggi POLRI soal Pensiun 
** Tennasuk kunjungan Pengusaha mempennasalahkan Tenaga Kerja 

No Delegasi Ketua Kerpol Korekku Korinbang- Korkesra 
1 Masvarakat/ Adat 7 IO 1 1 
2 DPRD 5 4 1 1 
3 ORMAS 13 9 5 4 
4 PARPOL 1 1 1 
5 Serikat 3 3* 9** 2 

Pekerja/Karyawan 
6 Delegasi Guru 1 4 
7 Mahasiswa 2 
8 Dubes RI 1 
7 Kunjungan Kehonnatan 25 22 9 13 

Tabel 2 
Kegiatan Pimpinan DPR dalam Menerima Delegasi Masyarakatffamu/ 

Kunjungan Kehormatan negara Sababat 
Tahun 2001 - 2002 

5 Konsultasi Pimpinan 
Fraksi/Komisi dengan 4 I 
Pemerintah dan 
Presiden 

6 Rapat BAMUS/BURT 3 5 2 8 
7 Rakor Komis ii 

Gabungan Komisil Alat 4 3 7 7 11 
Kelengkapan Dewan 

\ lain ~ , 
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b. Menerima Delegasi Masyarakat untuk Menyampaikan 
Aspirasi 
1. Menerima Delegasi Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan, 

MUI Kee. Lubuk Kilangan dan Tokoh-tokoh Masyarakat 
Kilangan, tanggal 27 November 2001. Dalam pertemuan 
tersebut, Ketua DPR-RI didampingi oleh unsur Pimpinan 
Komisi V dan Unsur Pimpinan Komisi IX DPR-RI yang 
menyampaikan mengenai penolakan terhadap penjualan 
saham PT Semen Padang kepada PT CEMEX karena 
bertentangan dengan hukum adat ulayat setempat, dan 
mengharapkan agar dikembalikan statusnya seperti sebelum 
akuisisi dan klarifikasi/penjelasan tentang kegiatan-kegiatan 
di dalam masyarakat Lubuk Kilangan yang dapat memecah 
belah Nagari Lubuk Kilangan dan merusak tatanan adat dan 
istiadat berkaitan dengan masalah Spin off dan Put Option PT 
Semen Gresik Grup. Selanjutnya Ketua DPR-RI meneruskan 

, 

NO. MASA PERSIDANGAN JUMLAH 

I. Masa Persidangan II \ ..... ± 400 surat masuk 

2. Masa Persidangan III \; ± 970 surat masuk 

3. Masa Persidangan IV ± 530 surat masuk 

lainnya, dan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pihak-pihak terkait 
untuk diproses lebih lanjut guna penyelesaiannya. Adapun surat- 
surat yang masuk terdiri dari surat permohonan audiensi, 
pernyataan sikap I sumbangan pikiran, permohonan bantuan dana, 
permohonan menjadi pembicara, dan permohonan sambutan 
tertulis, dan lain-lain, dengan jumlah surat sebagai berikut : 

--- ··---· .. ··--···--·--- 
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3. Menerima Delegasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 
23 Nopember 2001. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPR- 
RI didampingi oleh unsur Pimpinan Komisi V dan unsur 
Pimpinan Komisi IX DPR-RI. Aspirasi yang disampaikan 
antara lain mengenai penolakan Put Option PT. Semen 
Tonasa. Selanjutnya Ketua DPR-RI meneruskan kepada 
Komisi V dan Komisi IX DPR-Rl untuk menindaklanjuti 
permasalahan dimaksud. 

4. Menerima Presidium Dewan Papua pada tanggal 4 Desember 
2001. Dalam pertemuan tersebut Ketua DPR-Rl didampingi 
oleh unsur Pimpinan Komisi I dan unsur Pimpinan Komisi II 
DPR-RI. Disampaikan mengenai Pokok-pokok Siaran Pers 
berkaitan dengan kematian Ketua Presidium Dewan Papua 
Theys Hiyo Eluay. Pokok-pokok Siaran Pers Presidium 
Dewan Papua, antara lain menegaskan kembali bahwa, 
seluruh rakyat Papua mengutuk perbuatan biadab penculikan 

2. Menerima Delegasi Serikat Pekerja Semen Gresik pada 
tanggal 13 Desember 2001. Dal am pertemuan terse but, Ketua 
DPR-Rl didampingi oleh Wakil Ketua DPR-Rl/Korinbang, 
unsur Pimpinan Komisi V dan Tim Semen Komisi V DPR- 
RI. Aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, 
antara lain menolak rencana/keputusan Pemerintah Republik 
Indonesia untuk melakukan Put Option atas saham negara RI 
di PT. Semen Gresik kepada PT Cemex, dan menuntut 
Pemerintah RI untuk mempertahankan saham negara RI di 
PT. Semen Gresik sebesar 51 % untuk menjaga stabilitas 
harga semen nasional; 

permasalahan tersebut kepada Komisi terkait, yaitu Komisi V 

dan Komisi IX DPR-RI untuk ditindaklanjuti. 
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7. Menerima DPP Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan 
Bangsa (Bakom PKB) pada tanggal 23 Januari 2002. Dalam 
pertemuan tersebut, Ketua DPR-RI didampingi oleh Bapak 
Wakil Ketua DPR Rl/Korpol, Pimpinan Komisi I dan 
Pimpinan Komisi II DPR RI, serta Bapak Wakil Sekretaris 
Jenderal DPR RI. Aspirasi yang disampaikan dalam 
pertemuan tersebut intinya adalah menghimbau untuk 
menolak Neo SKBRI, diskriminasi, RUU Kewarganegaraan, 

5. Menerima Delegasi Badan Pekerja Pembentukan Provinsi 
Kepulauan Riau (BP3KR), pada tanggal 9 Januari 2002. Pada 
pertemuan tersebut, Ketua DPR-RI didampingi oleh Unsur 
Pimpinan Pansus RUU tentang Kepulauan Riau, dan Unsur 
Pimpinan Kornisi II. Aspirasi yang disampaikan adalah dalam 
rangka perjuangan pembentukan Propinsi Kepulauan Riau 
sebagaimana yang diamanatkan pada Musyawarah Rakyat 
Kepulauan Riau I dan II dan mendesak kepada Dewan agar 
segera menyelesaikan RUU tentang Kepulauan Riau untuk 
disahkan menjadi Undang-undang. 

6. Menerima Delegasi Tim Kota Ambon yang terdiri dari 
Walikota Ambon, DPRD Kota Ambon, dan DPRD Propinsi 
Maluku, pada tanggal 17 Januari 2002 berkaitan dengan 
penyelesaian kerusuhan sosial yang terjadi di Maluku pada 
tanggal 19 Januari I 999 yang belum ada kejelasannya, 
walaupun telah diamanatkan dalam TAP MPR No. 411999 
dan dipertegas lagi dengan TAP MPR No. 8/2001.Dalam 
pertemuan tersebut, Ketua DPR-RI didampingi oleh Wakil 
Ketua/Korpol, Unsur Pimpinan Komisi I, dan Unsur 
Pimpinan Komisi II. 

dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, 
Theys Hiyo Eluay. 
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10. Menerima Delegasi DPRD Propinsi Maluku Utara Pemuda 
dan Pemuka Masyarakat Maluku Utara pada tanggal 2 Mei 
2002 dimana Ketua DPR RI dengan didampingi Anggota 
Komisi II DPR RI. Adapun aspirasi yang disampaikan pada 
pertemuan tersebut berkaitan dengan penyelesaian pemilihan 

9. Menerima Delegasi Tim Penyelesaian Santunan Tanam 
Tumbuh Milik Masyarakat Yang Terkena Kegiatan PLG 1 
Juta Ha Kabupaten Kapuas pada tanggal 26 April 2002, yang 
bennaksud mengkonfirrnasi penyelesaian tuntutan santunan 
tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena kegiatan PLG 1 
Juta Ha Kabupaten Kapuas. 

8. Menerima Delegasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada 
tanggal 28 Januari 2002. Dalam pertemuan tersebut, Ketua 
DPR-RI didampingi oleh Bapak Wakil Ketua DPR 
RI/Korekku, Pimpinan Komisi II dan Pimpinan Komisi IX. 
Aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut 
berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan keuangan 
daerah Provinsi Sulawesi Selatan. DPRD Provinsi Sulawesi 
Selatan menyampaikan keinginan memperoleh data tentang 
berapa besar Dana Dekonsentrasi dan APBN untuk semua 
Sektor Pembangunan yang dialokasikan di Provinsi Sulawesi 
Selatan pada Tahun Anggaran 2002. Hal ini, menurut DPRD 
Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengoptimalkan 
keseimbangan pembangunan antar-sektor Pemerintah dan 
antar-wilayah Kabupaten dan Kota, sesuai Renstra Provinsi 
Sulawesi Selatan. 

dan menghimbau kepada DPR RI untuk tidak 
mengagendakan RUU Kewarganegaraan yang diskriminatif 
sebagai materi bahasan DPR RI sampai benar-benar sesuai 
dengan amanat UUD 1945 dan HAM. 
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11. Menerima Anggota DPP Partai Kebangkitan Bangsa pada 
tanggal 14 Mei 2002. Pada Pertemuan tersebut Ketua DPR RI 
didampingi Seluruh Unsur Pimpinan DPR RI. Adapun 
maksud kedatangan DPP Partai Kebangkitan Bangsa ini, 
melalui Ketua Umum Alwi Shihab, adalah ( l) Menanyakan 
Penggantian An tar W aktu dari FKB untuk mengisi 
keanggotaan yang lowong yang telah diajukan oleh DPP 
PKB. Untuk itu diharapkan agar Pimpinan lebih responsif 
menanyakan kepada Presiden, (2) Memberitahukan telah 
disetujuinya usulan dari PKB oleh Pimpinan MPR RI untuk 
mengisi Jowongan Wakil Ketua MPR dari unsur PKB dengan 
berdasarkan Tata Tertib MPR, dan (3) Menyampaikan 
Memorandum of Understanding (MoU) antara FKB dengan 
FPDKB yang menyatakan bahwa FPDKB bergabung ke 
dalam FKB. Kemudian FKB menanyakan tentang adanya 
surat masuk dari DPP PKB Pimpinan Matori Abdul Djalil 
perihal Penggantian Pimpinan FKB. Ketua DPR RI 
memberikan tanggapan bahwa Pimpinan DPR RI, sesuai Tata 
Tertib DPR RI, mengakui keberadaan PKB di bawah 
kepemimpinan Ali Masykur Musa, kecuali kalau ada 
perkembangan barn. Selanjutnya Ketua DPR RI 
memberitahukan bahwa surat PAW dari DPP PKB telah 
dikirim kepada Presidcn pada bulan Oktober 200 I yang lalu. 
Mengenai harapan agar Pimpinan DPR RI lebih responsif, 

Gubemur dan Wakil Gubemur Propinsi Maluku Utara yang 
berlarut-Jarut, sehingga muncul adanya Maklumat Rakyat 
Maluku Utara yang meminta DPRD Provinsi Maluku Utara 
untuk mengukuhkan Dr. Abdul Gafur dan Drs. Thoib 
Armayin sebagai Gubemur dan Wakil Gubemur Maluku 
Utara. 
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a. Menerima dan menindaklanjuti surat-surat dari masyarakat 
(perorangan atau kelompok) 
Surat yang langsung disampaikan pada Sekretariat Wakil Ketua 
DPR-RI/KORPOL sebagai berikut : 

2. Kegiatan Wakil Ketua Kordinator Bidang Politik 

c. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri 
Pada Masa Persidangan III, Ketua DPR RI melakukan perjalanan 
dinas dalam dan luar negeri, antara lain Perjalanan dinas ke Medan 
Sumatera Utara pada tanggal 2 Februari 2002 selama 3 hari. 
Sedangkan pada Masa Persidangan IV Ketua DPR RI melakukan 
perjalanan dinas dalam dan luar negeri, antara lain Perjalanan 
dinas ke Pekan Baru, Riau pada tanggal 31 Mei 2002 selama 3 
hari, Perjalanan dinas ke Ujung Pandang Sulawesi Selatan pada 
tanggal 14 Juni 2002 selama 3 hari, dan Perjalanan dinas ke Irian 
Jaya pada tanggal 25 Juni 2002 selama 3 hari 

13. Menerima Delegasi Panitia Khusus Aspirasi 16 Mei 2002 
DPRD Provinsi Papua pada tanggal 6 Juni 2002, berkenaan 
dengan Pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, Theys 
Hiyo Eluay. 

Pimpinan DPR RI melalui Sekretaris Jenderal DPR RI akan 
mengecek hal tersebut kepada pihak Eksekutif. 

12. Delegasi Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-ormas Islam 
pada tanggal 31 Mei 2002 Pada pertemuan tersebut Delegasi 
menyampaikan aspirasi berkenaan dengan adanya Resolusi 
Parlemen Uni Eropa terhadap Indonesia yang dinilai oleh 
MUI dan Ormas-ormas Islam sebagai intervensi terhadap 
urusan dalam negeri Indonesia, khususnya berkaitan dengan 
masalah penyelesaian konflik Maluku. 
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2. Otonomi Daerah, antara lain menyangkut pemilihan Kepala 
Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, keanggotaan DPRD, 
alokasi keuangan daerah. 

3. Keamanan, kemasyarakatan, perlindungan hukum dan HAM. 

4. Permohonan untuk menjadi Pembicara/Narasumber pada 
seminar dan permohonan bantuan dana. 

1. Pertanahan antara lain menyangkut masalah ganti rugi, 
penyerobotan, dan sengketa hak kepemilikan). 

Materi permasalahan yang disampaikan antara lain mengenai : 

Materi surat-surat tersebut antara lain mengenai masalah-masalah 
penegakan hukum dan HAM, otonomi daerah dan pemilihan 
kepala daerah, pertahanan dan keamanan, pemyataan-pemyataan 
LSM/Organisasi kemasyarakatan, pertanahan, informasi tentang 
KKN, sikap aparat birokrasi/aparat hukum yang kurang baik, dan 
permohonan penyelesaian kasus yang dihadapi masyarakat. 

Surat yang disampaikan melalui ASSES II Setjen DPR-RI 
sebanyak 200 surat. 

4. Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002 sebanyak 830 
surat. 

3. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2001-2002 sebanyak 690 

surat. 

2. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002 sebanyak 185 
surat. 

1. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002 sebanyak 1648 
surat. 
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I. Pada tanggal 4 Desember 2002 menerima Delegasi dari 
Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nias Selatan 
(BAMUS PERNIS) yang menyampaikan usulan pemekaran 
Nias. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR- 
RI dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI. 

2. Pada tanggal 10 Januari 2002 menerima Delegasi Serikat 
Pekerja Mandiri Setia Kawan BPPN yang menyampaikan 
permasalahan kebijakan pengurangan atau PHK terhadap 
karyawan KKWT (Kerja Kontrak Waktu Tertentu) BPPN. 
Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi VII dan 
Komisi IX untuk ditindaklanjuti. 

3. Pada tanggal 14 Januari 2002 menerima Delegasi Serikat 
Karyawan (SEKAR) Telkom Divisi Regional IV Jawa 
Tengah dan D.I. Yogyakarta yang menyampaikan penolakan 
terhadap transaksi silang Telkom dan Indosat. Permasalahan 
ini telah disampaikan ke Komisi IV DPR-RI dan Menteri 
Perhubungan RI. 

4. Pada tanggal 14 Januari 2002 menerima Delegasi Sekretariat 
Bersama (Sekber) Pokja Petisi 50, F APPi, KWOB, GRM dan 
HMI-MPO yang menyampaikan pernyataan mengenai 
penyelesaian Kasus Dana Non Budgeter Bulog dengan 
membentuk Pansus Buloggate II, Penolakan terhadap Abolisi 
HM Soeharto, Isolasi dan Diskualifikasi Partai Golkar, dan 
perlunya gerakan pola hidup sederhana dan penghematan. 

b. Merimaan delegasi masyarakat, antara lain: 

Terhadap berbagai masalah yang disampaikan melalui surat 
tersebut, penyelesaian dan tindak lanjut yang ditempuh antara lain 
dengan mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang terkait dan 
kepada komisi terkait untuk penanganan lebih lanjut. 



17 

6. Pada tanggal 22 Januari 2002 menerima Tokoh 
Masyarakat/ Adat, LSM, Ormas dan Orsospol Kabupaten 
Maluku Tenggara yang menyampaikan permasalahan 
mengenai proses pemilihan Bupati Kabupaten Maluku 
Tenggara yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku (inskonstitusional). Perrnasalahan ini telah 
disampaikan kepada Komisi II dan Pemerintah Pusat cq. 
Menteri Dalam Negeri RI. 

7. Pada tanggal 22 Januari 2002 menerima Anggota LSM Kata 
Bitung, Sulawesi Utara yang menyampaikan mengenai 
Keputusan Presiden untuk memberhentikan Sdr. Milton 
Kansil, BBA selaku Walikota Bitung periode 2000-2005 
yang sampai saat ini belum dikeluarkan. Permasalahan ini 
telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat cq. Menteri 
Dalam Negeri RI. 

Pemyataan ini telah diteruskan kepada Pimpinan DPR, 
Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait. 

5. Pada tanggal 15 Januari 2002 menerima Delegasi Panitia 
Musyawarah (Panmus) DPRD Kabupaten Lombok Barat 
yang menyampaikan berbagai informasi serta isu-isu nasional 
yang sedang berkembang yang berdampak di daerah antara 
lain isu mengenai kebijakan kenaikan harga BBM, telepon 
dan TDL (Tarif Dasar Listrik) serta perrnasalahan mengenai 
Dana Alokasi Umum (DAU) yang dirasakan oleh DPRD 

Kabupeten Lombok Barat kurang memadai dalam memenuhi 
kebutuhan rutin dan pembangunan. Mengenai permasalahan 
ini telah disampaikan kepada Komisi IX dan Panitia 
Anggaran; dan kepada DPRD disarankan pada tahun 
anggaran berikutnya dapat mengajukan proposal kepada 
Pemerintah Pusat dan DPR-RI. 



18 

8. Pada tanggal 25 Pebruari 2002 menerima Delegasi Front 

Pembela Merah Putih (FPMP) yang menyampaikan 
pernyataan sikap mengenai pemyataan Menteri Senior 
Singapura, Lee Kuan Yew, yang menuduh Indonesia sebagai 
sarang teroris. Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi 
I DPR-Rl, Menko Polkam, dan Menteri Luar Negeri RI. 

9. Pada tanggal 27 Pebruari 2002 bersama-sama Wakil Ketua 
DPR-Rl/Korkesra menerima Dewan Pimpinan MUI yang 
menyampaikan permasalahan pomografi yang dimuat oleh 
berbagai mass media (media cetak dan media elektronika). 
Permasalahan ini telah disampaikan pada komisi terkait 
sebagai bahan rapat dengan pemerintah, dan disarankan MUI 
mengusulkan suatu Draf RUU tentang Larangan Pomografi. 

l 0. Pada tanggal 28 Pebruari 2002 menerima Delegasi Keluarga 
Besar Marhaenis yang menyampaikan penolakan terhadap 
Amandemen UUD l 945. Permasalahan ini telah diteruskan 
kepada Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi MPR-Rl. 

1 L Pada tanggal 28 Pebruari 2002 menerima Delegasi DPRD 
Kabupaten Maluku Tengah yang menyampaikan 
permasalahan mengenai pemberian bantuan korban 
kerusuhan kepada masyarakat Maluku Tengah yang 
dirasakan tidak adil. Diharapkan agar pemberian bantuan 
tersebut disalurkan langsung kepada daerah melalui APBD. 
Permasalahan ini telah disampaikan kepada Komisi IX dan 
Panitia Anggaran DPR-Rl untuk ditindaklanjuti. 

12. Pada tanggal 5 Maret 2002 menerima Delegasi Koalisi untuk 
Kebebasan Memperoleh Informasi yang menyampaikan 
usulan dalam rangka penciptaan dan pembentukan 
pemerintahan yang baik (Good Governance) dan RUU 
tentang Rahasia Negara. Permasalahan ini telah disampaikan 
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ke Komisi I dan Badan Legislasi DPR-RI untuk 

ditindaklanjuti. 

13. Pada tanggal 2 April 2002 menerima Delegasi Karyawan 
Pembela PDAM Kota Bandung yang menyampaikan 
penolakan rencana kerjasama Pemda Provinsi Jawa Barat dan 
Pemda Kota/Kabupaten di Wilayah Cekungan, Bandung 
dengan South Australia Water tentang Pengelolaan Sumber 
Air dan Pemanfaatan Air. Permasalahan rm telah 
disampaikan ke Komisi II DPR-RI untuk ditindaklanjuti. 

14. Pada tanggal 11 April 2002 menerima Delegasi Forum 
Komunikasi Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (FK- 
PKMI) yang menyampaikan penolakan terhadap impor paha 
ayam dari Amerika. Permasalahan ini telah disampaikan ke 
Komisi V DPR-RI dan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan RI. 

15. Pada tanggal I I April 2002 menerima Tokoh Masyarakat 
Adat Dayak (Kalimantan Barat) yang menyampaikan 
permasalahan atas sikap dan tindakan Perhutani di daerah 
Kalimantan Barat yang merugikan masyarakat Dayak. 
Permasalahan ini telah disampaikan kepada Pemerintah 
melalui Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPR-RI. 

16. Pada tanggal 25 April 2002 menerima Delegasi Komite 
Pemekaran Kabupaten Dairi yang menyampaikan rencana 
pemekaran Kabupaten Dairi, menjadi dua kabupaten yaitu 
Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat. Permasalahan 
ini telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat cq. Menteri 
Dalam Negeri RI. 

17. Pada tanggal 7 Mei 2002 menerima Delegasi Masyarakat 
Perminyakan Pangkalan Berandan yang menyampaikan 
usulan mengenai pembentukan Tugu/Monumen Nasional 
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Perminyakan dan Penetapan Hari Perminyakan. 

Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi V DPR-RI 
dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Pertambangan & Energi. 

18. Pada tanggal 8 Mei 2002 menerima Delegasi Pemerintah 
Kota Jayapura dan DPRD Kota Jayapura yang 
menyampaikan permohonan dukungan politis dari DPR-RI 
agar Pemerintah Pusat memberikan bantuan percepatan 
pembangunan (crash programme) Tahun Anggaran 2002 
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan 
peningkatan kesejahteraan. Permasalahan mi telah 
disampaikan kepada Pemerintah Pusat cq. Kepala 
BAPPENAS, dan komisi terkait. 

19. Pada tanggal 8 Mei 2002 menerima Delegasi Badan Pekerja 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) yang 
menyampaikan kelanjutan realisasi pembentukan Provinsi 
Kepulauan Riau. Permasalahan ini telah disampaikan kepada 
Panitia Khusus pembentukan Kepulauan Riau dan Menteri 
Dalam Negeri RI. 

20. Pada tanggal 8 Mei 2002 menerima Delegasi Forum Rakyat 
Indonesia dan Gerakan Rakyat Anti Amandemen (GERAM) 
yang menyampaikan penolakan terhadap Amandemen UUD 
1945. Permasalahan ini telah disampaikan kepada Fraksi- 
fraksi di DPR-RI, MPR-RI dan Pemerintah untuk 
ditindaklanjuti. 

21. Pada tanggal 9 Mei 2002 menerima Delegasi DPRD Maluku 
yang menyampaikan tuntutan untuk mengatasi konflik yang 
terjadi di Maluku dengan segera melakukan pemulihan 
keamanan, pembentukan Tim Investigasi Independen 
Nasional, dan penolakan penerapan darurat militer di Ambon, 
serta peneguhan kembali sikap rakyat Maluku tetap berada 
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22. Pada tanggal 13 Mei 2002 menerima Delegasi Badan Pekerja 
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (BP3KR) yang 
menyampaikan kelanjutan realisasi pembentukan Provinsi 
Kepulauan Riau. Permasalahan ini telah disampaikan kepada 
Panitia Khusus pembentukan Kepulauan Riau dan juga 
kepada Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri RI. 

23. Pada tangga1 16 Mei 2002 menerima Delegasi Ikatan 
Keluarga lrian Jaya Barat yang menyampaikan permasalahan 
pemekaran wilayah Irian Jaya menjadi tiga provinsi yaitu 
Provinsi Irian Jaya Timur, Provinsi lrian Jaya Tengah dan 
Provinsi Irian Jaya Barat yang mendapat penolakan dari 
masyarakat. Berdasarkan informasi dari Delegasi bahwa 
sebenarnya penolakan tersebut didalangi oleh birokrasi 
daerah dengan konspirasi untuk kepentingan tertentu. 
Permasalahan ini akan dipelajari oleh DPR-RI dan akan 
disampaikan ke Komisi II untuk ditindaklanjuti, dan 
diteruskan kepada pemerintah. 

24. Pada tangga1 27 Mei 2002 menerima Tokoh-tokoh 
masyarakat Kabupaten Bireuen terpilih yang menyampaikan 
permasalahan berkaitan dengan proses pemilihan Bupati 
Bireuen periode 2002-2007. Permasalahan ini telah 

dalam NKRI. Pennasalahan ini telah dibahas dan DPR-RI 
telah mengirimkan satu Tim yang diketuai oleh Wakil Ketua 
DPR-RI/KORPOL untuk melihat secara langsung situasi 
terakhir yang terjadi di Ambon dalam rangka memberikan 
rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk dapat bersama- 
sama menyelesaikan pennasalahan tersebut secara tuntas. 
Dan ditindak lanjuti dengan Raker Gabungan Komisi I dan 
Komisi II dengan Pemerintah, serta diteruskan kepada 
Presiden RI. 
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disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindak 

lanjuti. 

25. Pada tanggal 30 Mei 2002 menerima Delegasi Sekretaris 
Bersama (Sekber) Petisi 50, F APPi, KWOB, GRN, HMl- 
MPO yang menyampaikan tuntutan agar DPR-RI membentuk 
Pansus Buloggate II sebagai upaya untuk mengungkapkan 
secara tuntas Buloggate II. Pennasalahan rm telah 
dijadualkan akan dibahas Bamus DPR-RI dan disarankan 
kepada delegasi untuk menyampaikan permasalahan yang 
sama kepada Fraksi-fraksi dan DPP-DPPnya. 

26. Pada tanggal 31 Mei 2002 menerima Delegasi Badan 
Konsultasi Masyarakat Adat di Sentani, Papua yang 
menyampaikan permasalahan tanah seluas 280 Ha yang 
berlokasi di Kemiri, Sentani yang digunakan oleh TNI AURI. 
Delegasi rnengharapkan agar ganti rugi diberikan langsung 
kepada yang bersangkutan dan agar ada penyesuaian 
besarnya ganti rugi. Permasalahan telah disampaikan kepada 
Komisi I dan Komisi II DPR-RI untuk ditindaklanjuti. 

27. Pada tanggal 13 Juni 2002 menerima Delegasi Badan 
Pelaksana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS) 
yang menyampaikan permasalahan pemekaran Kabupaten 
Deli Serdang menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Deli 
dan Kabupaten Serdang. Pemekaran ini telah mendapat 
persetujuan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Deli Serdang 
serta telah menjadi harapan masyarakat sejak 10 tahun yang 
lalu. Permasalahan ini telah disampaikan kepada Komisi II 
DPR-RI untuk ditindak lanjuti. 
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1. KBRI di Tokyo, mengenai Laporan kunjungan Anggota DPR 
RI dalam rangka Studi Banding Ketenagakerjaan ke Jepang. 

2. PT Comindo Centuri Raya mengenai Penjelasanlklarifikasi 
atas Kasus Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT Comindo 

I 

a. Menerima surat-surat dari instansi Pemerintah, Swasta, 
masyarakat maupun perseorangan, antara lain dari: 

3. Kegiatan Wakil Ketua Kordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat 

2. Memimpin Delegasi ke-3 Sidang Umum AAPP di Beijing, 
Chongqinq RRC, dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 19 
April 2002; 

3. Memimpin Delegasi Muhibah DPR-RI ke Republik Rakyat 
Laos, dilaksanakan pada Minggu ke-3 bulan Juli 2002. 

Melaksanakan Penugasan ke Loar Negeri : 

1. Memimpin Delegasi DPR-RI ke Konferensi IPU ke-107 di 
Marakesh, Marokko, yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 
23 Maret 2002; 

d. 

p 

Selain melakukan kunjungan kerja secara perorangan, Wakil 
Ketua DPR-RI/Korpol juga melakukan kunjungan kerja bersama 
Komisi I dan Komisi II DPR-RI ke Ambon pada tanggal 10-12 
Mei 2002 dalam rangka meninjau situasi keamanan di Ambon 
pasca Perjanjian Maluku di Malino. Temuan-temuan selama 
Kunjungan Kerja telah ditindaklanjuti yaitu dengan Raker 
Gabungan Komisi I dan Komisi II dengan Pemerintah dan 
meneruskannya kepada Presiden untuk mengambil langkah- 
langkah penyelesaian. 

It 

Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Daerah c. 
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6. Usman bin H. Nasikhin, mengenai ketidaksetujuan 
penghentian Program Penanggulangan Dampak Pengurangan 
Subsidi Energi Bidang Pendidikan, karena sangat membantu 
bagi masyarakat pedesaan baik bagi siswa penerima maupun 
bagi sekolah. 

Surat-surat yang langsung diterima Wakil Ketua DPR/Korkesra 
atau melalui Sekretariat Jenderal DPR RI, ditindaklanjuti dengan 
memberikan jawaban, tanggapan dan disposisi kepada Fraksi- 
fraksi, Komisi-komisi, alat kelengkapan Dewan lainnya, dan 
Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pihak-pihak terkait untuk 
diproses lebih lanjut dalam penyelesaiannya. 

5. Adil Hukum, mengenai masalah adanya indikasi 
"kristenisasi" SDM di RSUP H. Adam Malik, Medan. 

4. Kwan Wiranata Pinping, mengenai permohonan bantuan 
hukum berkaitan dengan status perkawinan berbeda agama. 

• 3. Koordinator Utusan Asset Pengungsi Timor-Timur di Nusa 
Tenggara Timur. Permasalahan mengenai tindak lanjut asset 
pengungsi eks. Timor Timur di Nusa Tenggara Barat yang 
semula direncanakan untuk diprogramkan dalam APBN 200 I 
temyata belum dilaksanakan. Surat telah dijawab bahwa 
berdasarkan Rapat Konsultasi antara DPR RI dengan Menko 
Kesra dan Taskin, Mendagri, Menkeu dan Menpan 
menyebutkan bahwa keputusan pengalihan asset-asset negara 
yang berada di wilayah Timor-Timur menjadi milik dan 
tanggung jawab Pemerintah RI. 

Centuri Raya terhadap 11 karyawannya yang mengadukan ke 

DPRRI. 
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Meminta Komisi VII dan Pansus RUU tentang PPK dan 
PPHI, agar mengajak seluruh serikat buruh/serikat 

3. Delegasi Komisi Anti Penindasan Buruh (KAPB). Dalam 
pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korkesra 
didampingi Pimpinan Komisi VII dan Pimpinan Pansus RUU 
PPK dan PPHI DPR RI .. Permasa]ahan yang diadukan 
mengenai penolakan terhadap RUU PPK dan PPHI yang 
sedang dibahas DPR karena tidak dilibatkannya para buruh 
dalam pembahasan RUU PPK dan PPHI sehingga aspirasi 
mereka tidak diakomodasi dalam Pembahasan RUU PPK dan 
PPHI. Permasalahan ditindakJanjuti dengan : 

1. Delegasi Forum Guru-guru Garut (FOGGAR). Dalam 
pertemuan teresbut Wakil Ketua DPR RI/Korkesra 
didampingi oleh Pimpinan Komisi VI DPR RI. Permasalahan 
yang diadukan berkaitan dengan guru-guru PNS yang belum 
menerima rape! gaji, implementasi dari peningkatan anggaran 
pendidikan nasional agar menyentuh pendidikan bagi 
masyarakat paling bawah, pengembarigan karier guru, 
penghapusan segala jenis KKN dan birokrasi di instansi 
pendidikan. Permasalahan ditindaklanjuti oleh Komisi VI 
dalam rapat dengan Mendiknas. 

2. Delegasi Badan Kerjasama Gereja-gereja Kristen (BKSGK) 
Kabupaten Sorong - lrian Jaya. Dalam pertemuan tersebut 
Wakil Ketua DPR RI/Korkesra didampingi Pimpinan Komisi 
VI DPR RI. Delegasi BKSGK menyampaikan rasa 
keprihatinan dan seruan moral atas tindak kekerasan yang 
dilakukan oleh aparat keamanan di Kabupaten Sorong - Irian 
Jaya terhadap masyarakat, serta mengharapkan agar kasus- 
kasus sosial dan ras ditangani secara profesional. 

b. Menerima Delegasi Masyarakat antara lain: 
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Meminta kepada Pemerintah untuk membentuk suatu 
badan Pemantau terhadap masalah pomografi. 

5. Delegasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KORBUMI, 
dengan tujuan membicarakan masalah Perlindungan Buruh 
Migran Indonesia. 
Adapun permasalahan yang disampaikan antara lain adalah: 

Mengingat bahwa masalah Tenaga Kerja Indonesia 
hanya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja, 
maka diusulkan agar masalah TKI diatur dalam 
Keputusan Presiden atau Undang-undang. 

Menyampaikan permasalahan kepada semua fraksi di 
DPR RI untuk ditindaklanjuti 

DPR akan membuat Usul Inisiatif Rancangan Undang- 
Undang tentang Anti Pomografi 

4. Delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas-ormas 
Islam didampingi oleh Pimpinan Komisi VI DPR RI, 
permasalahan yang diadukan berkaitan dengan maraknya 
berbagai bentuk kemungkaran dalam kehidupan 
bermasyarakat khususnya maraknya masalah pomografi di 
media massa ( cetak, dan elektronik) serta usulan untuk segera 
dikeluarkannya Undang-undang tentang Anti Pomografi. 
Permasalahan ditindaklanjuti dengan : 

Menghimbau kepada pimpman fraksi-fraksi untuk 
menerima dan berdialog dengan serikat pekerja/serikat 
buruh yang tergabung dalam Komisi Anti Penindasan 
Buruh; 

pekerja untuk mengikuti proses pembahasan RUU PPK 

& PPHI; 
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6. Panitia Persiapan Deklarator Federasi Guru Independen 
Indonesia dengan tujuan menyampaikan aspirasi tentang hal- 
hal yang perlu diatur dalam RUU tentang Pendidikan 
Nasional dan perlunya segera dikeluarkannya RUU tentang 
Perlindungan Guru Republik Indonesia, ditindaklanjuti 
dengan menyampaikan permasalahan kepada Komisi VI 
untuk dijadikan bahan masukan rapat-rapat Kerja dengan 
Menteri terkait. 

Permasalahan ditindaklanjuti dengan : 
Berkaitan dengan masalah luar negeri disampaikan 
kepada Wakil Ketua DPR-RI/Korpol dan Komisi I DPR- 
RI; 
Berkaitan dengan masalah perburuhan disampaikan 
kepada Komisi VII untuk dijadikan bahan masukan 
dalam rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait. 

Departemen Tenaga Kerja kurang pro-aktif dalam 
menghadapi kasus-kasus 

TKI, hanya mengurus dan mendata pengiriman TKI. 

Kedubes/Konjen RI di negara-negara penerima TKI 
dalam jumlah besar seperti Malaysia, Singapura, 
Taiwan, Jepang dan negara-negara Timur Tengah kurang 
pro-aktif dalam memantau dan mengurus masalah TKI. 

Pemerintah terlalu mudah dalam menerbitkan SIUPP 
terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 
(PJTKI), sehingga banyak PJTKI yang tidak 
bertanggungjawab dalam pengiriman tenaga kerja 
Indonesia ke luar negeri. 
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7. Delegasi Panitia Khusus DPRD dan Tim Asistensi Eksekutif 
Kabupaten Indramayu, dengan tujuan konsultasi guna 
melengkapi substansi materi Rancangan Peraturan Daerah. 

Masalah ditindaklanjuti dengan menyampaikan permasalahan 
kepada Wakil Ketua DPR-RI/Korpol dan Komisi II untuk 
menjadi bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri 
Dalam Negeri. 

8. Delegasi Hizbut Tahrir Indonesia dan DPP Partai Keadilan. 
Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI/Korkesra 
didampingi Wakil Ketua DPR/Korinbang. Permasalahan 
yang disampaikan mengenai keprihatinan dan mengutuk 
keras terhadap terjadinya agresi militer Israel ke Palestina 
serta mengecam sikap negara-negara barat yang sewenang- 
wenang terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah. 
Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia dan negara-negara 
Islam lainnya untuk mengambil tindakan riil dalam 
menghadapi Zionis Israel. 

9. Delegasi FSP BUMN. Dalam pertemuan tersebut Wakil 
Ketua DPR RI/Korkesra didampingi Wakil Ketua 
DPR/Korinbang. Kunjungan Delegasi FSP BUMN bertujuan 
mengajukan permasalahan rencana privatisasi dan penjualan 
asset BUMN. Mendesak Pemerintah dan DPR-RI untuk 
segera mengeluarkan UU yang mengatur BUMN. Mendesak 
Pemerintah untuk meningkatkan dialog kemitraan baik 
tripartit maupun bipartit antara Meneg. BUMN, Direksi 
BUMN dan pekerja. 

Permasalahan ditindaklanjuti oleh Komisi V dan Komisi VII 
untuk membahasnya dengan pihak-pihak terkait. 

10. Delegasi Pungurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, 
(PB PGRI) yang menyampaikan mengenai : 
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13. Delegasi Serikat pekerja Pariwisata Reformasi Pusat. 
Delegasi mengharapkan agar RUU PPHI dan PPK tidak 
hanya merupakan duplikasi dari UU No.2511997, namun 
harus lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak buruh. 

12. Delegasi DPRD Kota Balikpapan, dalam rangka studi 
banding untuk memperoleh masukan mengenai prosedur dan 
mekanisme penyusunan tata tertib dan tahapan pembicaraan 
persidangan dalam pembuatan peraturan perudang-undangan. 

Mengharapkan agar Pemerintah dan DPR dapat segera 
mengeluarkan UU tentang Guru. 

11. Delegasi Aliansi Asosiasi Guru Sukarelawan dan Mahasiswa 
Asal D Il/PGSD Prajabatan lintas Jawa Barat, Banten, DK.I 
dan Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua 
DPR Rl/Korkesra didampingi Pimpinan Komisi VI. Delegasi 
menyampaikan sikap keprihatinan, dengan tidak berfungsinya 
GBHN, Kepmendiknas, dan ketimpangan-ketimpangan 
dalam pegelolaan manajemen pendidikan setelah adanya 
Otonomi Daerah 

Agar Pemerintah lebih memperhatikan nasib para guru 
khususnya dengan adanya pelaksanaan Otonomi Daerah 
yang menyebabkan kesejahteraan guru berbeda-beda di 
seluruh tanah air, serta nasib guru honorer yang gajinya 
masih dibawah UMR. 

Mendesak Pemerintah agar memprioritas pembangunan 

pendidikan yang berkualitas yang dapat dinikmati 
seluruh rakyat Indonesia. 

Mengharapkan kenaikan anggaran Pendidikan dalam 
APBN/ APBD. 
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2. Tgl. 18 Oktober 2001, menerima Delegasi Forum 
Pemberdayaan dan Restrukturisasi Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) 

1. Tgl. 24 Agustus 2001, menerima Delegasi Masyarakat 
Debitur Kecil dan Menengah Indonesia (MDKMI) 
tentang Diskriminasi Terhadap Debitur Kecil dan 
Menengah oleh berbagai Lembaga dan Perbankan 
Nasional. 

4. Kegiatan Wakil Ketua Kordinator Ekonomi dan Keuangan 

a. Menerima Delegasi Masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasi 

2) Bersama Delegasi DPR RI mengadakan kunjungan ke 
Beijing, Republik Rakyat China untuk menghadiri 
Sidang ke-3 AAPP (Association of the Asian Parliament 
for Peace). 

b. Luar Negeri 
I) Mengadakan kunjungan ke Malaysia bersama Delegasi 

DPR RI untuk menjajagi/menyelesaikan masalah TKI 
dengan Pemerintah dan Parlemen Malaysia. 

a. Dalam N egeri 
Mengadakan kunjungan ke beberapa daerah antara lain ke 
Banda Aceh, Irian Jaya, Medan, Sulawesi Tengah, Kupang- 
NTT, Kalimantan dan Jawa Timur dalam rangka 
mendapatkan masukan mengenai tugas kedewanan serta 
mengadakan kunjungan ke lokasi-lokasi bencana alam, antara 
lain bencana alam banjir yang melanda beberapa wilayah di 
Indonesia. 

c. Perjalanan Dinas 
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l 0. Tgl. 22 April 2002, menerima 37 orang peserta Diklat 
SPIMNAS Bidang Teknik dan Manajemen Kebijakan 
Pembangunan (TMKP) LAN RI. 

9. Tgl. 19 April 2002, menerima delegasi Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dan Pimpinan Ormas-ormas Islam 
sebanyak 50 orang bersama Ketua DPR dan Pimpinan 
Komisi VI dan Komisi I, membicarakan masalah Agresi 
Israel ke Palestina. 

8. Tgl. 17 April 2002, menenma delegasi Forum 
Komunikasi Masyarakat Silampari sebanyak 35 orang, 
masalah kasus korupsi di Kabupaten Musi Rawas. 

7. Tgl. 15 April 2002, menerima delegasi Solidaritas 
Pekerja Nasional Unit Pensiunan BBD sebanyak 6 
orang, membicarakan Dana Pensiunan dan SHU yang 
dikelola Bank Mandiri. 

6. Tgl. 25 Januari 2002, menerima delegasi SPSI PT BUN 
PTP Agrintara sebanyak 7 orang, mengenai penyelesaian 
masalah PTP Agrintara dalam konteks pengembangan 
Industri Hilir Perkebunan. 

5. Tgl. 24 Januari 2002, menerima delegasi Pasca Sarjana 

UI 

4. Tgl. 14 Januari 2002, menerima delegasi Yayasan Anak- 
Anak membicarakan tentang Kesejahteraan Anak 
Indonesia. 

3. Tgl. 31 Oktober 2001, menerima Delegasi Perhimpunan 

Indonesia Baru yang diwakili oleh 10 orang tentang 
Penyampaian Bahan Masukan untuk Sidang Tahunan 
MPR RI Tahun 200 I mengenai perbankan nasional dan 
pemulihan ekonomi (recovery). 
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1. Memimpin Tim Penyusun Penyempurnaan Kesepakatan 
Bersama Antara Pimpinan DPR dan Pimpinan BPK 
tentang Tata Cara Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 
BPK RI kepada DPR RI yang telah ditandatangani 
tanggal 15 Desember 1998. 

2. Pembahasan tentang Perubahan PP No. 12 Tahun 2001 
untuk memberikan Fasilitas Perpajakan berupa 
Pembebasan dan Pengendalian Pajak Pertambahan Nilai 
terhadap Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak. Sampai 
saat ini masih menunggu laporan-laporan dari Komisi 
III, IV, V, VIII dan nantinya akan diteruskan ke Komisi 
IX. 

Pada Masa Persidangan I s/d IV Tahun Sidang 2001-2002, 
Kegiatan Wakil Ketua DPR/Korekku sesuai bidang tugasnya 
adalah: 

b. Kegiatan lain 

13. Tgl. 23 April 2002, menerima delegasi Perwira Tinggi 
POLRI sebanyak 10 orang, membiearakan masalah usia 
Pensiun pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI. 

11. Tgl. 22 April 2002, menerima 6 orang Pengurus Legiun 
Veteran Perang Dunia II (ROHKASEG), membicarakan 
mengenai Bantuan Sosial Kemanusiaan dari Pemerintah 
Jepang. 

12. Tgl. 22 April 2002, menerima delegasi Persatuan Guru 
dan Dosen Swasta Republik Indonesia (PGDSRI) 
sebanyak 20 orang, membicarakan masalah Pendidikan 
dan Kesejahteraan Guru dan Dosen Swasta. 
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1) Tanggal 20 Nopember 2001, menerima DPRD Bekasi 
dan Pemda DKI untuk menyampaikan permasalahan 

b. Menerima Delegasi Masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasi 

4. Surat-surat dari perseorangan yaitu surat masuk 
permohonan dana untuk perseorangan dan permohonan 
rekomendasi sebanyak 80 surat 

2. Surat-surat dari swasta yaitu surat masuk berisi 
permintaan waktu bertemu, pengaduan, dari 
PT/Perusahaan Swasta, TV. Swasta sebanyak 95 surat 

3. Surat-surat dari masyarakat yaitu surat masuk berupa 
Pengaduan masyarakat, dari Masyarakat, LSM, 
Organisasi, dan permohonan ceramah/diskusi sebanyak 
377 surat 

1. Surat-surat dari instansi pemerintah yaitu surat masuk 
dari Presiden, Menteri, Sekretaris Kabinet, Gubemur dan 
Bupati sebanyak 145 surat; 

a. Menerima surat-surat dari instansi Pemerintah, Swasta, 
masyarakat maupun perseorangan 

5. Kegiatan Wald) Ketua Koordinator Bidang Industri dan 
Pembangunan 

5. Memberikan pertimbangan/izin bagi Komisi-Komisi 
tentang Permohonan ljin Rapat di luar gedung. 

4. Memimpin pertemuan dengan Direktur Bank Indonesia 
tentang Laporan Tahunan BI. 

3. Memimpin Rapat Paripurna dengan acara laporan BPK 
RI tentang HAPSEM. 



10) Tanggal 4 Pebruari 2002, Menerima Delegasi dari PT. 
Kiani Kertas. 

9) Tanggal 28 Pebruari 2002, menerima Direksi PT Bahari 
Cakrawala Sebuku, yang antara lain menyampaikan 
permasalahan yang dialami oleh Asosiasi Pertambangan 
Batubara Indonesia. 

8) Tanggal 28 Januari 2002: 
a. menerima Yayasan Mandailing dan Natal 
b. menerima Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia 

6) Tanggal 15 Januari 2002, menerima DPD KNPI Propinsi 
Hanten dan Pemerintah Kota Cilegon 

7) Tanggal 21 Januari 2002, menerima Delegasi Serikat 
Karyawan Telkom Divre IV 

4) Tanggal 12 Desember 2001, mendampingi Ketua DPR 
menerima Semen Gersik, DPRD Jawa Timur dan Tk. II 
Kabupaten Tuban. 

5) Tanggal 10 Januari 2002, menerima Yayasan 
Penghayatan Keadilan. 

3) Tanggal 6 Desember 2001, mendampingi Ketua DPR 
menerima DPP Persatuan Real Estate. 

Sampah di Bandargebang di Bekasi. Permasalahan 
terebut diteruskan kepada Komisi VIII untuk 
ditindaklanjuti. Komisi VIII telah melakukan pertemuan 
dengan Gubemur DKI dan peninjauan langsung ke 
lapangan. 

2) Tanggal 22 Nopember 2001, menerima gabungan 
pengusaha Expor Indonesia. 

34 



35 

21) Tanggal 29 Mei 2002, menerima Federasi Serikat 
Pekerja BUMN 

18) Tanggal 15 Mei 2002, menerima Delegasi Forum 
Silaturahrni Umat Islam Maluku didampingi Ahlul 
Sunah Waljamaah. 

19) Tanggal 21 Mei 2002, menerima Ketua Umum Delegasi 
Ardin tentang Penindakan KADIN dan KADINDA pada 
Pengusaha ARDIN 

20) Tanggal 27 Mei 2002, menerima Delegasi Mahasiswa 
"Latimojong" 

16) Tanggal 13 Mei 2002, menerima Delegasi Serikat 
Pekerja TVRI 

17) Tanggal 14 Mei 2002, menerima Dr. Rozak (Dir. RS. 
Thamrin) didampingi Anggota Fraksi PAN, Anggota 
DPRD DKI dari Fraksi PAN dan DPP PAN 

15) Tanggal 1 Mei 2002, menerima Delegasi Federasi 
Serikat Pekerja Metal Indonesia tentang Buruh 

13) Mendampingi W akil Ketua DPR RI/Korkesra menerima 
Badan Pengurus Federasi Serikat Pekerja BUMN 

14) Mendampingi Wakil Ketua DPR RI/Korkesra menerima 
Hizbut Tahrir Indonesia 

11) Tanggal 26 Pebruari 2002, menerima didampingi Wakil 
Ketua dan Anggota Komisi VIII Kepala Desa 
Sumbakeling Kuningan menyampaikan "Masalah ganti 
rugi (Sutet 500 KV)" 

12) Tanggal 12 Maret 2002, menerima Pimpinan dari PT 
Bahari Cakrawala Sebuku; 
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1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri: 

a) Bulan Nopember 2001 
Tanggal 23 - 25 ke Manado 

b) Bulan Desember 2001 
Tanggal 3 - 7 ke Palu 
Tanggal 12 - 16 ke Jayapura 
Tanggal 26 - 29 ke Banda Aceh 

c) Bulan Januari 2002 
Tanggal 14 - 18 ke Palu 
Tanggal 20 ke Bogor 
Tanggal 22 ke Banten 
Tanggal 23 - 27 ke Bali dan Manado 
Tanggal 29 - 31 ke Padang 

d) Bulan Februari 2002 
Tanggal 1 ke Banjarmasin 

e) Bulan Maret 2002 
Tanggal 8 - 12 ke Ujung Pandang Dan Mataram 
Tanggal 15 ke Jogyakarta 
Tanggal 21 - 24 ke Medan 
Tanggal 28 - 31 ke Banjarmasin 

f) Bulan April 2002 
Tanggal 4 - 7 ke Manado 

g) Bulan Mei 2002 

c. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri 

22) Tanggal 17 Juni 2002, menenma Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Se-Indonesia menyampaikan Hasil 
Munas BEM se-Indonesia di Sulawesi. 
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l. Tanggal 10 Januari 2002, Menerima Yayasan 
Penghayatan Keadilan didampingi Anggota Komisi I 
dan Komisi II, yayasan yang menghimpun para mantan 
Tapol dan Napol menyampaikan pemyataan sikap antara 
lain sebagai berikut: 

a. Bidang Politik : Membersihkan para mantan pejabat 
Orde Baru; Mengakhiri praktek dwi fungsi militer; 
Membubarkan Golkar dan membekukan seluruh 
kegiatan politiknya; dan Pemerintah meneguhkan 
komitmenya untuk melaksanakan reformasi total. 

b. Bidang Ekonomi : Mengambil kembali segala 
bentuk devisa yang dilarikan ke luar negeri; 
Membatalkan tanggung jawab · pemerintah dalam 
menanggung hutang luar negeri para konglomerat 
dengan mencabut Keppres No.24 dan No.26 tahun 
1998; Mencabut kebijakan pemberian dana 
rekapitalisasi perbankan; Mengembalikan aset 
rakyat yang dikuasai para konglomerat dan kroni- 
kroni Orde Baru secara jujur dan transparan; 

7 oPR ·RI ; d, Lain-lain 

3. Perjalanan Dinas Luar Negeri: 
Tanggal 5 Februari - 27 Februari 2002 Memimpin 
Kunjungan Delegasi Muhibah DPR RI ke Cuba 

Tanggal 2 - 6 ke Medan 
Tanggal 10 - 12 ke Mendado 
Tanggal 31 - 3 Juni ke Palu 

h) Bulan Juni 2002 
Tanggal 7 - 11 ke Batarn 



2. Tanggal 15 Januari 2002, Menerima Pemda Kota 
Cilegon, KNPI Cilegon dan Tokoh Masyarakat Cilegon 
didampingi anggota Komisi IV dan V. Penyarnpaian 
Aspirasi Pemda Kota Cilegon dan Masyarakat Cilegon 
perihal Pelindo II. 
Kesimpulan pertemuan tersebut : Wakil Ketua DPR R1 
meminta kepada Komisi IV dan Komisi V DPR RI 
untuk bisa mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan 
Pemda dan Kota Cilegon agar dapat lebih mendalarni 
perrnasalahan, dan disarankan agar pihak Pelindo 
diundang juga dalarn waktu yang tidak bersarnaan. 

3. Tanggal 21 Januari 2002, Menerima Delegasi Serikat 
Karyawan Telkom Divre IV didampingi anggota Komisi 
IV, V dan IX. Penyarnpaian aspirasi tentang tukar guling 
Telkom dan Indosat. Perrnasalahan tukar guling tersebut 

Pernyataan sikap diteruskan kepada Komisi terkait 
dan kepada Fraksi-fraksi sebagai bahan masukan. 

Mencabut semua Keppres pad.a masa Orde Baru 
yang merugikan masyarakat; Membatalkan semua 
rencana kenaikan harga. 

c. Bidang Hukum dan HAM : Membersihkan lembaga 
yudikatif dari elemen Orde Baru dan menata 
kembali lembaga tersebut; Selama masa transisi 
perlu diselenggarakan pengadilan ad hok pidana, 
perdata dan HAM; Adili Soeharto, hukum atas 
kejahatan HAM yang dilakukan; dan Segera 
membentuk Komite untuk mempersiapkan 
rekonsiliasi dan kebenaran langkah awal melakukan 
reforrnasi total. 
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akan diangkat dan dipertanyakan kembali dalam Rapat 

Kerja Komisi IV dengan Menteri Perhubungan tanggal 
23 Januari 2002. Komisi V akan menyampaikan 
permasalahan tersebut kepada Meneg BUMN sebagai 
patner kerjanya. 

4. Tanggal 28 Januari 2002 dengan didampingi Pimpinan 
Komisi III, Pimpinan Komisi V dan Anggota Komisi IX 
DPR RI telah menerima delegasi dari Asosiasi 
Penyamak Kulit Indonesia (APKI), Asosiasi Kerajinan 
Kulit Indonesia (ASKRAKINDO) dan Persatuan 
Perdagangan Peternak Hewan Nasional Indonesia 
(PEPEHANI) yang menyampaikan permasalahan 
sehubungan dengan kebijakan pelarangan importasi 
bahan baku kulit untuk Industri perkulitan Nasional yang 
diberlakukan sejak awal tahun 2001 yang telah 
merugikan kepentingan nasional. Tindaklanjut dari 
pertemuan tersebut telah dilaporkan dalam Rapat 
Pimpinan DPR RI tanggal 12 Februari 2002, dan 
ditindaklanjuti dengan · mengirimkan surat kepada 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Pertanian, dan 
Menteri Keuangan tanggal 13 Maret 2002. 

5. Tanggal 26 Pebruari 2002, Menerima Kepala Desa 
Sumbakeling Kuningan Jawa Barat. Dalam pertemuan 
tersebut Wakil Ketua DPR Rl/K.orinbang didampingi 
Wakil Ketua dan Anggota Komisi Vlll. Kepala Desa 
Sumbakeling menyampaikan aspirasi tentang "masalah 
ganti rugi dan kompensasi yang layak dari PT. PLN 
(Persero) bagi warga yang rumahnya terlewati/dibawah 
jalur Kawat Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 
(jaringan Sutet 500KV) jalur Ungaran - Cirebon yang 



dibangun Tahun 1994. Tindaklanjut pennasalahan 
tersebut diteruskan kepada Dirut PT. PLN (Persero) 
untuk diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

6. Tanggal 17 April 2002, dengan didampingi Pimpinan 
BKSAP, menerima Duta Besar Polandia. Dubes 
Polandia menginformasikan bahwa di Parlemen 
Polandia telah dibentuk Dewan Kerjasama Parlementer 
Polandia - Asia Tenggara yang mencakup Republik 
Indonesia, dengan Ketua Janusz Lizak, anggota Sejm 

dari Uni Pekerja. Duta Besar Polandia juga 
mengharapkan untuk kerjasama yang saling bermanfaat 
antara PoJandia dan Bangsa Indonesia yang akan 
didukung oleh para anggota Dewan Kerjasama Polandia 
- Asia Tenggara. 

7. Tanggal 10 Mei 2002, menerima Pengurus Pusat 
Jaringan Perempuan dan Politik, yang menyampaikan 
rekomendasi basil lokakarya nasional "Desentralisasi 
Tantangan dan Peluang Bagi Peningkatan Kedudukan 
Perempuan, berupa pemyataan sikap antara lain 
mengenai kuota 30 % sebagai wujud keterwakilan 
perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif. 
Pernyataan sikap tersebut diteruskan kepada · Fraksi- 
fraksi sebagai bahan masukan. 

8. TanggaJ 30 April 2002, menerima Delegasi masyarakat 
dari Kabupaten Gowa yang menyampaikan 
permasalahan tentang keberadaan PT Kertas Gowa yang 
dijanjikan oleh Pemerintah Pusat pada Masa 
Pemerintahan Prof. Dr. BJ. Habibie akan diserahkan 
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a. Perkembangan situasi politik dan keamanan di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua setelah 
diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Dareah Istimewa 
Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua, yang meliputi : 

1) Implikasi positif dari pemberlakuan kedua UU tersebut 
dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada 
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi 
Papua. 

Forum konsultasi yang selama ini sempat terhenti karena 
kesibukan masing-masing, disepakati untuk dilanjutkan. Forum ini 
diharapkan menjadi suatu wahana untuk bertukar pikiran dan 
menyatukan pemahaman dalam mencari solusi terhadap berbagai 
permasalahan bangsa dan situasi yang sedang berkembang di 
tanah air yang membutuhkan penanganan secara optimal demi 
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Karena pentingnya 
forum konsultasi, disepakati bahwa konsultasi yang telah 
dilaksanakan beberapa hari yang lalu akan dilanjutkan pada akhir 
bulan Juli ini untuk memberikan kesempatan bagi kalangan 
Dewan agar dapat berdialog lebih lanjut dalam membahas 
permasalahan bangsa. 

Masalah yang menjadi perhatian Dewan dan yang menjadi 
materi utama konsultasi tersebut antara lain : 

kepada Pemerintah Kabupaten Gowa. Permasalahan 
tersebut diteruskan kepada Pemerintah. 

• Konsultasi Pimpinan DPR didamping Pimpinan Fraksi 
dengan Presiden, Wakil Presiden, Menko dan Menteri terkait 
pada tanggal 16 Juli 2002. 
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c. Kebijakan Pemerintah dalam penggunaan dana yang berasal 
dari pinjaman luar negeri. 

d. Perubahan paradigma pembentukan Undang-undang sesuai 
dengan Amandemen Pertama VVD 1945, dimana terdapat 
pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang dari 
Presiden/Pemerintah ke DPR RI yang berdampak pada 
peningkatan penyediaan anggaran, SDM, sarana dan 
prasarana bagi DPR RI. 

e. Tindaklanjut dari TAP MPR RI Nomor V /MPR/2000 tentang 
Pemantapan Presatuan dan Kesatuan Nasional yang 
mempunyai maksud dna tujuan untuk secara umum 
mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan 
kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada 
rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai 
panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan 
kesatuan nasional. 

4) Penanganan terhadap penyelesaian kasus terbunuhnya 
Theys H. Elluay. 

b. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan 
Malaysia yang akan diputuskan oleh Mahkamah 
Internasional. 

3) Hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan 10 
rekomendasi Pansus DPR RI tentang permasalahan di 
Aceh. 

2) Langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh 
Pemerintah dalam menanggulangi perkembangan situasi 
keamanan di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan 
Provinsi Papua. 
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Tugas-tugas Komisi mengacu kepada tugas pokok DPR, yaitu 
dalam bidang perundang-undangan, pengawasan dan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pada saat ini, terdapat 9 (sembilan) Komisi dan 27 Subkomisi 
yaitu: 

Komisi dan SubKomisi merupakan alat kelengkapan yang bersifat 
tetap. Komisi dan SubKomisi mempunyai peran yang sangat penting 
karena fungsi-fungsi Dewan dilaksanakan oleh Komisi dan Subkomisi. 
Semua anggota, kecuali Pimpinan DPR harus menjadi anggota salah 
satu Komisi, 

B. KOMISI DAN SUB KOMISI 

3) Sehubungan dengan hal tersebut, akan lebih baik 
bilamana pembahasan RUU tersebut dapat ditunda 
sampai dengan selesainya proses amandemen UUD 
1945. 

f. Khusus untuk materi konsultasi tentang rencana pembahasan 
terhadap RUU tentang Lembaga Kepresidenan tidak 
diacarakan lagi untuk dibicarakan dalam pertemuan 
konsultasi, mengingat Presiden melalui suratnya Nomor 
R.46/Pres/7 /2002 tanggal 12 Juli 2002 telah memberikan 
tanggapannya antara lain : 

l) RUU tentag Lembaga Kepresidenan seyogyanya disusun 
sesuai dan sejalan dengan Undang-undang Dasar. 

2) Saat ini proses amandemen UUD 1945 sedang 
berlangsung. Apabila pembahasan RlJU dimaksud tetap 
dilakukan padahal proses amandemen UUD l 945 belum 
selesai, dikhawatirkan hasilnya tidak selaras dengan 
UUD. 
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V. Komisi Industri dan Perdagangan 
Subkomisi Industri dan Investasi. 
Subkomisi Perdagangan. 
Subkomisi Koperasi. 

VI. Komisi Agama dan Sumber Daya Manusia. 
Subkomisi Agama. 
Subkomisi Pendidikan, Kebudayaan, Generasi Muda, 
dan Olah Raga. 
Subkomisi Tenaga Kerja. 

VII. Komisi Kependudukan dan Kesejahteraan 
Subkomisi Kependudukan. 
Subkomisi Kesehatan. 

III. Komisi Pertanian dan Transmigrasi. 
Subkomisi Pertanian dan Pangan. 
Subkomisi Kehutanan. 
Subkomisi Transmigrasi. 

IV. Komisi Transportasi dan Insfrastruktur. 
Subkomisi Perhubungan dan Telekomunikasi. 
Subkomisi Pariwisata. 
Subkomisi Pekerjaan Umum, Perumahan dan 
Permukiman. 

I. Komisi Pertahanan dan Keamanan, dan Luar Negeri. 
Subkomisi Pertahanan dan Keamanan. 
Subkomisi Luar Negeri. 
Subkomisi Penerangan. 

II. Komisi Hukum dan Dalam Negeri. 
Subkomisi Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Subkomisi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah. 
Subkomisi Pertanahan dan PAN 
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I) Perlunya dibuat UU Intelijen: 
Komisi I DPR RI dan KABIN sependapat tentang 
pentingnya UU yang mengatur masalah intelijen, yang 

a. Bidang Legislasi 

Ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI meliputi bidang 
pertahanan, keamanan, luar negeri dan informasi. Pasangan kerja 

Komisi I DPR RI meliputi Departemen Pertahanan, Departemen 
Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Sekretaris Negara, Kantor Menteri Negara 
Komunikasi dan Informasi, Dewan Ketahanan Nasional, Badan 
Intelejen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Informasi 
Nasional, Lembaga kantor Berita Nasional Antara, dan Lembaga 
Ketahanan Nasional. Hal-hal yang menonjol berdasarkan 
frekuensi pembahasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI di 
dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar 
pendapat Umum sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi I DPR 
RI adalah sebagai berikut: 

1. KOMISI I 

VIII. Komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Lingkungan. 
Subkomisi RISTEK. 
Subkomisi Lingkungan Hidup. 
Subkomisi Pertambangan dan Energi. 

IX. Komisi Keuangan dan Perencanaan Pembangunan 
Subkomisi Keuangan. 
Subkomisi Perencanaan Pembangunan. 
Subkomisi Perbankan dan Lembaga Keuangan Non 
Bank. 

Subkomisi Sosial. 



2) Masalah pemberantasan terorisme: 
Komisi I DPR.RI dan Pemerintah sepakat bahwa 
Undang-undang tentang Pemberantasan Terorisme 
adalah sangat penting, hal ini untuk meneguhkan 
komitmen Pemerintah R.I. kepada dunia internasional 
dalam rangka memerangi terorisme termasuk 
penanggulangannya, dan melindungi penduduk yang 
berdomisili di Indonesia. Kemudian juga untuk menjaga 

akan menjadi landasan hukum yang kuat tentang 
kedudukan organisasi, kewenangan dan konsep operasi 
intelijen. Untuk itu Komisi I DPR RI mengharapkan 
Badan Intelijen Negara dapat segera mengambil inisiatif 
untuk menyiapkan draft RUU tersebut. Dalam hal ini 
mengingat masalah ini cukup sensitif dan memerlukan 
penerimaan yang luas di kalangan masyarakat maupun 
lembaga-lembaga negara sendiri maka dalam penyiapan 
draft itu sudah dapat diikutsertakan baik dari legislatif 
maupun badan-badan intelijen yang ada di pemerintah. 
Sehingga ketika draft itu dibahas di DPR-RI sudah ada 
pemahaman mengenai proses penyusunannya, apa tujuan 
yang akan dicapai serta lingkup kewenangannya. 
Komisi I DPR RI dan KABAIS sepakat bahwa VU 
Tentang Intelijen perlu segera diwujudkan sebagai dasar 
hukum dalam melaksanakan berbagai kegiatan intelijen 
oleh berbagai Intansi Pemerintah dengan kewenangan 
dan ruang lingkup tugas yang jelas dalam menghadapi 
semua ancaman terhadap keamanan dan pertahanan. 
Mengenai adanya prakarsa tentang pembuatan RUU atau 
Perpu tentang Anti Teror, Komisi I DPR-RI dan Kepala 
BIN sepakat diadakan pertemuan guna mendiskusikan 
konsepnya yang akan disiapkan oleh BIN. 

46 
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b, Bidang Pengawasan 

1) PertahananffNI/Polri 
a) Mengenai Penyelesaian Masalah Aceh: 

Komisi I DPR-RI mendukung penyelesaian 
masalah Aceh dalam kerangka UU Otonomi khusus 
Nagroe Aceh Darusalam. 

b) Peristiwa Kerusuhan Madiun 
Peristiwa Madiun, yakni kerusuhan antara aparat 
Polri dan TNI, adalah peristiwa yang patut kita 

3) Komisi I DPR RI telah selesai membahas 1 (satu) RUU, 
yaitu Pengesahan Treaty on Principles Governing The 
Activities Of States In The Exploration And Use Of 
Outer Space, Including The Moon And Other Celestial 
Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang 
Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi 
Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan 
Benda-Benda Langit Lainnya, l 967) pada tanggal 25 
Februari, 5, 6, dan 8 Maret 2002 yang didahului Rapat 
Dengar Pendapat Umum dengan para pakar antariksa, 
yaitu Prof. DR. Mieke Komar Kantaatmadja, SH, LLM, 
IR. Arifin Nugroho, Dr. IBR. Supacana, SH, MH., 
Marsma TNI Sudjadman., DR. Ir. Adi Sadewo Salatun, 
MSc dan M. Wirana, SH tanggal 20 Februari 2002. 

agar unsur-unsur/anasir-anasir yang berada di Indonesia 
tidak melakukan link-up dengan organisasi terorisme 
intemasional, walaupun disepakati pula bahwa apa yang 
disebut dengan terorisme itu sendiri masih diperdebatkan 
formulasinya, namun pada sisi yang lain dapat dirasakan 
akibatnya oleh masyarakat. 
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d) Mengenai Afganistan 
Komisi I DPR-RI dan KABAIS sependapat bahwa 
reaksi Indonesia terhadap penyerangan Amerika 
Serikat dan sekutu-sekutunya ke Afganistan 
dilakukan secara proporsional tidak melanggar 
hukum dengan tetap menghargai perasaan dan 
aspirasi masyarakat muslim di tanah air. 
Hubungan-hubungan diplomatik, ekonomi dan 

c) Mengenai INPRES No.4 Tahun 2001 
Komisi I DPR-RI sependapat dilanjutkannya 
JNPRES No. 04 Tahun 200 l di Aceh sampai 
dengan 4 bulan ke depan dengan melakukan 
prioritas pembangunan di daerah itu dan 
pendekatannya dilakukan secara seimbang antara 
kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan. 

sesalkan dan sangat memprihatinkan. Peristiwa 

bentrok antar aparat di bidang pertahanan dan 
keamanan ini tidak boleh terulang kembali, apalagi 
dalam skala yang lebih besar. Karenanya perlu 
diambil tindakan tegas terhadap mereka yang 
terlibat dalam peristiwa tersebut sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Tindakan tegas ini 
hendaknya diletakkan dalam kontek penegakan 
disiplin. Komisi I DPR RI mendukung langkah TNI 
(K.ASAD/PANGKOSTRAD) guna penyelesaian 
masalah itu dengan memberikan sanksi hukum 
kepada siapa saja yang bersalah, baik dalam bentuk 
sanksi administrasi (pemecatan, skorsing dll), 
hukum pidana, dan dalam bentuk lain. Pada sisi 
yang lain, Polri hendaknya memberikan penjelasan 
kepada masyarakat secara terbuka dan jujur. 
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h) Peningkatan honorarium pengajar Widyaiswara: 
Khusus untuk honorium mengajar Widyaiswara di 
LEMHANNAS, Komisi I DPR-RI sependapat 
dengan Gubemur LEMHANNAS untuk 
mengupayakan peningkatan honorium mengajar 
untuk Widyaiswara yang bukan pejabat negara agar 
dapat sebanding dengan yang berlaku di lembaga 

g) Mengenai Yayasan di lingkungan TNI: 
Komisi I DPR-RI kembali menyatakan komitmen 
bahwa Yayasan dipersilakan jalan terns tetapi 
dengan manajemen yang terbuka dan 
pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan/ 
accountable, dan dapat diaudit. 

f) Badan/ Agency Anti Teror 
Komisi I DPR-RI juga dapat menerima penjelasan 
Panglima TNI bahwa perlu diadakan suatu 
badan/agency anti teror. Kemudian perlu juga di 
buat semacam konsep mendasar mengenai 
penanganan masalah terorisme ini di dalam negeri 
yang terkait dengan masalah intelijen, juga 
diperlukan kerjasama bilateral maupun 
intemasional dalam menghadapi masalah terorisme. 

sosial harus tetap dapat dipelihara mengingat saling 
ketergantungan yang tinggi antar negara dan untuk 
menghindari timbulnya masalah-masalah ekonomi 
dan sosial yang lebih luas terhadap masyarakat luas. 

e) Mengenai embargo senjata TNI 
Masalah penghapusan embargo senjata dan bantuan 
militer dari AS, perlu dikaji untung ruginya bagi 
kepentingan nasional kita. 
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j) Penanganan masalah Aceh, Maluku, Jrian Jaya dan 
daerah bergolak lainnya: 
Komisi I DPR RI sepakat dengan pemerintah agar 
penanganan terhadap masalah Aceh, Maluku, Irian 
Jaya dan daerah bergolak lainnya, tetap dalam 
kerangka menjaga NKRI, namun tetap juga 
menjaga penegakkan HAM. Hendaknya akar 
permasalahan dapat dituntaskan. 

k) Kasus kematian tokoh Papua Theys Hiyo Eluay 
Komisi I DPR RI sepakat dengan pemerintah agar 
semua pihak untuk ikut meneliti kasus kematian 
tokoh Papua Theys Hiyo Eluay. Jika ada aparat 
pemerintah yang terlibat akan diserahkan pada 
proses hukum yang berlaku. 

1) Mengenai Penanganan daerah konflik 
Permasalahan penanganan daerah konflik sosial 
tetap memerlukan porsi perhatian yang besar. 
Langkah-langkah dibidang keamanan harus terns 
diupayakan dengan meningkatkan profesionalisme 

pendidikan setingkat diluar LEMHANNAS, karena 
faktor kesejahteraan Widyaiswara amat 
berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan. 
Upaya ini tentu dilakukan secara bertahap. Anggota 
Panitia Anggaran dari Komisi I DPR-RI diminta 
untuk membahas masalah ini dengan 
LEMHANNAS dan didalam Panitia Anggaran. 

i) Kesejahteraan prajurit 
Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat perlunya 
peningkatan kesejahteraan prajurit, khususnya 
pemeliharaan asrama. 
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Polri yang dibantu TNI, khususnya dibidang hukum 

dengan prosesuntuk mengungkap para pelaku yang 
terlibat dalam kasus kerusuhan dan kemudian 
diikuti dengan langkah-langkah pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban serta kegiatan program- 
program rehabilitasi dan rekonsiliasi. Komisi I DPR 
RI sepakat bahwa langkah tersebut perlu terns 
ditingkatkan, dievaluasi dan disempurnakan secara 
sungguh-sungguh sementara untuk mencegah 
perluasan konflik pemerintah perlu mencermati 
kecenderungan internasionalisasi permasalahan 
seperti yang sering dilakukan oleh kelompok- 
kelompok tertentu. 

m) Pemberantasan masalah narkoba, perjudian, dan 
penyelundupan 
Komisi I DPR RI tetap mendorong Kapolri untuk 
mewujudkan komitmennya memerangi dan 
memberantas masalah narkoba, perjudian, 
penyelundupan BBM dan penyelundupan lainnya 
serta penyelesaian kasus-kasus pemboman, kasus- 
kasus pembunuhan terhadap tokoh-tokoh 
masyarakat, secara konsisten dan sistematis. Komisi 
I DPR RI akan tetap memantau basil-basil 
pelaksanaan tugas Polri dalam masalah tersebut. 

n) Masalah pembentukan kembali Kodam Iskandar 
Muda di Aceh: 
Komisi I DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk 
membentuk kembali KODAM Iskandar Muda di 
Aceh, namun hal tersebut hendaknya merupakan 
optimalisasi wewenang dan fungsi pertahanan TNI 
yang disesuaikan dengan Paradigma Baru TNI, dan 



52 

organisasi: 
Komisi I DPR RI mengharapkan Lemhannas terus 
melakukan pengkajian untuk penyempurnaan 

struktur q) Pengkajian untuk penyempurnaan 

p) Rendahnya alokasi anggaran pemeliharaan Alut 
Sista TNI 
Komisi I DPR RI· mencatat dengan keprihatinan 
rendahnya alokasi anggaran pemeliharaan Alut 
Sista TNI dalam Tahun Anggaran 2001, yang hanya 
mencapai 3% dari norma pemeliharaan, demikian 
pula berbagai kekurangan anggaran operasional dan 
keterlambatan penyalurannya karena harus 
menunggu turunnya Anggaran Belanja Tambahan. 
Untuk ini Komisi I DPR RI memperhatikan harapan 
Panglima TNI agar besaran anggaran dan kecepatan 
penyalurannya dapat lebih dipenuhi secara 
proposional. 

dalam implementasinya agar memperhatikan faktor 
kultural masyarakat setempat, sehingga tidak 
terulang ekses-ekses negatif yang pernah terjadi 
pada masa lalu. Dalam pelaksanaannya dilakukan 
secara bertahap dan senantiasa memperhatikan 
kemampuan anggaran negara. 

o) Penyelesaian konflik dan pemulihan keamanan di 
Maluku: 
Komisi I DPR RI mengharapkan agar Kapolri 
segera mengambil langkah-langkah efektif untuk 
mengkonsolidasikan kekuatan Polri di Ambon agar 
dapat mempercepat penyelesaian konflik dan 
pemulihan keamanan di Maluku. 
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t) Integritas wilayah dan mengatasi konflik di dalam 
negeri: 
Komisi I DPR RI dan Menteri Pertahanan sepakat 
perlunya penyusunan kembali kebijaksanaan 

Kerjasama militer dengan negara lain: 
Kerjasama militer dengan negara lain sangat 
diperlukan bagi peningkatan keamanan dan 
pertahanan Indonesia, namun kerjasama tersebut 
didasarkan pada kepentingan nasional dan tidak 
menjadikan Indonesia tergantung pada kepentingan 
negara lain atau memberikan peluang campur 
tangan negara asing di dalam persoalan-persoalan 
negara kita. 

s) 

r) Wantannas agar lebih fokus pada masalah-masalah 
~ yang krusial dalam kajian 

Komisi I DPR RI meminta kepada Wantannas agar 
lebih fokus pada masalah-masalah yang krusial 
dalam kajiannya khususnya yang berpengaruh 
terhadap keselamatan bangsa, keamanan dan 
kesejahteraan masyarakat. Pengkajian perlu 
dilakukan secara berlanjut dengan usulan solusi 
yang selalu di up date, sebagai masukan pada 
Pemerintah. W antannas perlu memikirkan 
pembentukan "Desk" yang akan menangani 
masalah-masalah krusial secara berlanjut. 

I 

I 
I 

struktur organisasi, metode pendidikan dan 
pengkajian kurikulum, pembinaan personil, tenaga 
pendidik dan pengkajian untuk meningkatkan 
kwalitas hasil didik dan hasil kajian dan efektifitas 
organisasi. 
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w) Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II DPR R1 
pada tanggal 26 Nopember 2001 dalam rangka 
membahas persetujuan DPR RI terhadap 
Pencalonan Komisaris Jenderal (Pol) Drs. Da'i 
Bachtiar, SH menjadi Kepala Kepolisian RI. 

x) Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar 
Pendapat Umum dengan Calon Panglima TNI 
Jenderal TNI Endriartono Sutarto untuk 
mendapatkan masukan tentang visi dan misi 
tugasnya dan dilanjutkan dengan Rapat Intern 
Komisi I DPR RI untuk memberikan persetujuan 
terhadap pemberhentian dan pengangkatan 
Panglima TNI. Dalam Rapat intern Komisi I DPR 
RI memutuskan rnenyetujui pemberhentian 
Laksamana TNI Widodo AS dari jabatan Penglima 

J 

v) Masalah pinjaman dari Bank dalam negeri untuk 
keperluan peralatan: 
Komisi I DPR R1 dengan Departemen Pertahanan 
sepakat perlu diusahakan memperoleh pinjaman 
dari Bank dalam negeri untuk keperluan peralatan 
pertahanan atau untuk Departemen Pertahanan. 

u) Penjagaan keamanan di perbatasan: 
Komisi I DPR RI dan Menteri Pertahanan sepakat 
perlunya peningk'atan penjagaan keamanan di 
perbatasan wilayah RI dalam rangka menjaga 

keutuhan wilayah RI. 

pertahanan yang lebih komprehensif di dalam 
rangka mempertahankan integritas wilayah 
Indonesia dan mengatasi konflik-konflik di dalam 
negen. 
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c) Masalah kunjungan Perdana Menteri Australia 
Mengenai rencana Kunjungan Perdana Menteri 
Australia, Komisi I DPR-RI tetap berpegang pada 
kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Luar 
Negeri yang lalu yaitu bahwa rencana kunjungan 
Perdana Menteri Australia hendaknya 

b) Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan Kawasan 
Kemayoran: 
Perlu segera ditetapkan status Badan Pengelola 
Gelora Bung Karno dan Badan Pengelola Kawasan 
Kemayoran, dan melaporkan basil audit secara 
transparan dalam waktu satu bulan setelah Raker 
ini. Perlu peninjauan kembali status Gelora Bung 
Karno dan Kawasan Kemayoran dan LKBN Antara 
dalam hubungannya dengan Sekretariat Negara, dan 
ada usulan agar LKBN Antara masuk ke dalam 
Koordinasi Menteri Negara Komunikasi dan 
Informasi yang baru dibentuk. Agar laporan 
keuangan Gelora Bung Kamo dapat disampaikan 
dengan cepat dan jelas 

2) Lembaga Kepresidenan 
a) Mengenai Laporan Pertanggungjawaban atas 

Pengelolaan Dana Bantuan Presiden: 
Komisi I DPR RI meminta Laporan Pertanggung 
jawaban atas Pengelolaan Dana Bantuan Presiden 
berikut posisi dan transaksi finansialnya, sehingga 
jelas duduk persoalan dana tersebut, digunakan 
untuk apa dan bagaimana cara pengelolaannya. 

TNI dan mengangkat Jenderal TNI Endriartono 
Sutarto sebagai Panglima. 



3) Luar Negeri 
a) Mengenai Terorisme 

Rapat sepakat untuk mengutuk setiap tindakan 
terorisme dan perlunya kerja sama intemasional 
untuk menghadapi terorisme dan kejahatan 
transnasional. Perlawanan terhadap terorisme 
bukanlah perlawanan terhadap agama atau negara 
manapun. Rapat juga mendukung usaha Menteri 
Luar Negeri agar perlawanan terhadap terorisme 
internasional itu dilakukan dengan cara kolektif 
dibawah payung Dewan Keamanan PBB, dan 
diharapkan Indonesia dapat memberikan saran agar 
AS tidak menyerang Afganistan. 

b) Mengenai Kunjungan Presiden ke Luar Negeri. 
Komisi I DPR-RI menyambut baik hasil-hasil 
kunjungan kerja lbu Presiden ke negara-negara 
ASEAN, AS, dan Jepang dalam bulan Agustus dan 
September 2001. Khusus dalam menanggapi 
pernyataan bersama Presiden Megawati dan 
Presiden AS George W. Bush terhadap serangan 
teror di New York dan Washington, Komisi I DPR- 
RI tetap menginginkan bahwa dalam 
menindaklanjuti pernyataan bersama tersebut 
Pemerintah perlu menegaskan bahwa Indonesia 

mempertimbangkan berbagai ha! dan Pemerintah 
Australia agar mengeluarkan pemyataan tentang 
komitmennya tentang NKRI. Komisi I DPR-RI 
menegaskan kembali agar Sekretaris Negara 
menyampaikan kepada Presiden agar meminta 
penundaan kunjungan Perdana Menteri Australia. 

56 
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d) Masalah pelaksanaan politik luar negeri yang bebas 
aktif: 
Komisi I DPR RI menghargai konsisten sikap 
Menteri Luar Negeri yang bebas aktif khususnya 
dalam masalah aksi militer Amerika dan sekutunya 
di Afganistan. Komisi I DPR RI mendorong 
Menteri Luar Negeri untuk berusaha berpartisipasi 
dalam proses "peace building" di Af ganistan. 

e) Penyelesaian masalah imigran gelap: 
Komisi I DPR RI mendukung kebijakan Menteri 
Luar Negeri untuk memperkuat hubungan dengan 
negara-negara tetangga di Pasifik khususnya untuk 
Australia, kiranya Menlu mendorong penyelesaian 

tidak setuju apabila AS secara unilateral melakukan 
penyerangan terhadap Afganistan yang dapat 
mengakibatkan korban terhadap masyarakat sipil 
yang tidak berdosa. 

c) Mengenai Struktur Organisasi dan Kinerja 
Diplomasi Departemen Luar Negeri: 
Komisi I DPR RI dan Menteri Luar Negeri sepakat 
bahwa struktur organisasi dan kinerja diplomasi 
Departemen Luar Negeri, baik diplomasi 
multilateral maupun bilateral perlu dibenahi lebih 
baik, demikian pula restrukturisasi perwakilan dan 
pembinaan sikap mental dan kejuangan diplomat 
kita. Restrukturisasi Departemen Luar Negeri 
hendaknya memperhatikan bidang public relations 
sehingga dapat memperbaiki citra Indonesia di 
dunia intemasional. 
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masalah imigran gelap sebagai masalah 
internasional dan bukan masalah bilateral. 

f) Masalah peningkatan peranan perwakilan RI di 
Luar Negeri: 
Komisi I DPR RI mendorong agar Departemen 
Luar Negeri meningkatkan peranan perwakilan RI 
di Luar Negeri dalam public diplomacy dan 
menempatkan personil-personil yang profesional 
dibidang penerangan di Luar Negeri. 

g) Penyerahan "letter of credence": 
Komisi I DPR RI dapat memahami bahwa belum 
diserahkan letter of credence oleh beberapa Dubes 
Indonesia kepada pemerintah dimana mereka 
ditempatkan terletak pada masalah administrasi 
karena pada waktu yang lalu ada pergantian 
Pemerintah dari Presiden Abdurrahman Wahid 
kepada Presiden Megawati. 

h) Masalah TKI yang bermasalah di Luar Negeri 
Khususnya di Malaysia: 
Menanggapi TKI bermasalah di luar negen 
khususnya di Malaysia, Komisi I DPR RI 
mengharap pemerintah mengambil langkah-langkah 
untuk mencegah tindakan kerusuhan oleh TKI di 
Malaysia sehingga tidak merugikan citra Indonesia 
di luar negeri dan mengurangi kesempatan bekerja, 
namun Departemen Luar Negeri tetap diminta 
untuk melakukan pembelaan terhadap TKI yang 
tidak bermasalah dan tidak mendapatkan perlakuan 
yang wajar, dan dalam menangani masalah TKI 
bermasalah tersebut dapat berkoordinasi dengan 
Departemen Tenaga Kerja. 
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i) Masalah hubungan bilateral dengan Australia: 
Komisi I DPR RI memberikan dukungan kepada 
Menteri Luar Negeri dalam mengembangkan 
hubungan kearah Pasifik Barat Daya, namun dalam 
hubungan bilateral dengan Australia, sebagai negara 
tetangga perlu dikembangkan secara rasional, 
namun pengalaman masa lalu yang sensitif 
menyangkut kepentingan dan harga diri bangsa 
Indonesia perlu dipertimbangkan, oleh sebab itu 
pertukaran kunjungan pejabat negara dan 
peningkatan intensitas hubungan perlu dilakukan 
secara hati-hati dan gradual sehingga tidak 
menimbulkan gejolak dalam masyarakat. 

j) Pemerintah menyayangkan pemyataan Menteri 
Senior Singapura tentang berkeliarannya teroris di 
Indonesia: 
Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyayangkan 
pemyataan Menteri Senior Singapura Lee Kuan 
Yew ten tang berkeliarannya terorisme di Indonesia 
yang tidak disertai bukti-bukti. Komisi I DPR RI 
dan Pemerintah memprotes keras pemyataan 
Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew tersebut 
dan segera ditindaklanjuti melalui pendekatan 
diplomasi oleh Departemen Luar Negeri. 

k) Masalah undangan ke Timor Timur cukup diwakili 
oleh seorang Menteri: 
Komisi I DPR-RI meminta agar Presiden tidak 
menghadiri Undangan ke Tim-Tim dalam waktu 
dekat ini dan cukup diwakilkan kepada seorang 
Menteri. Untuk itu Komisi I DPR-RI menulis surat 
kepada Pimpinan Dewan (Korpol) agar masalah ini 
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n) Masalah pemerintah RI dapat segera 
menindaklanjuti hubungan d:ngan Timor Lorosae: 
Untuk ke depan demi kepentingan Indonesia 
Komisi I DPR R1 mengharapkan pemerintah dapat 
segera menindaklanjuti hubungan dengan Timor 
Lorosae dengan memperhatikan masalah-masalah: 

m) Masalah kunjungan Presiden Ke Timar Lorosae: 
Mengenai kunjungan Presiden RI pada hari 
Kemerdekaan Timar Lorosae tanggal 20 Mei 2002, 
Komisi I DPR RI tetap konsisten dengan sikap DPR 
RI untuk tidak setuju atas kunjungan tersebut. Oleh 
karena itu Komisi I DPR RI sekali Jagi menyatakan 
kekecewaannya terhadap kunjungan tersebut, 
demikian juga jawaban Menlu tentang hal ini dinilai 
tidak memuaskan. 

I) Masalah kesepakatan Menteri Luar Negeri 

Indonesia dan Menteri Luar Negeri Malaysia yang 
membatasi penempatan TKI di Malaysia: 
Tentang kesepakatan Indonesia dan Malaysia yang 
ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia 
dan Menteri Luar Negeri Malaysia yang akan 
membatasi penempatan barn TKI di Malaysia yang 
hanya dibatasi pada Perkebunan dan Pembantu 
Rumah Tangga dapat dianggap merupakan 
kesepakatan yang sesungguhnya datang dari pihak 
Malaysia dan belum disepakati oleh Indonesia. 

diteruskan kepada Presiden. Sementara itu meminta 
kepada Saudara Menteri Luar Negeri untuk segera 
menyampaikan sikap Komisi I DPR-RI kepada 
Presiden. 



61 

p) Sesuai basil pembahasan Rapat Intern tersebut, 
Komisi I DPR RI melalui pertimbangannya dapat 
menyetujui 7 (tujuh) Calon Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa Penuh untuk Negara Sahabat 
sedangkan untuk 2 (dua) Calon Duta Besar tersebut 
tidak dapat disetujui karena 1 (satu) Calon Duta 
Besar tidak dapat hadir dalam Rapat Dengar 
Pendapat Umum dengan Komisi I DPR RI dan 1 
(satu) Calon Duta Besar belum menerima 

o) Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun 
Sidang 2001-2002 telah memberikan pertimbangan 
terhadap 9 (sembilan) Caton Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa Penuh RI untuk negara sahabat. 
Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya 
sebagaimana diarnanatkan+- dalam Perubahan 
Pertama UUD -1945 Pasal 13 ayat (2), -Komisi I 
DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat 
Umum dengan para Calon Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa Penuh tersebut pada tanggal 15 
Januari 2002 untuk mendapatkan masukan 
mengenai visi dan misi dari negara akreditasnya. 
Setelah Rapat Dengar Pendapat Umum dilanjutkan 
dengan Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk 
memberikan pertimbangan bagi 9 (sembilan) Calon 
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI 
terse but. 

Celah Timor, aset-aset Indonesia, pengungsi, lintas 
batas, Taman Makam Pahlawan Seroja. Korban 
Seroja khususnya supaya mendapat perhatian lebih 
besar dari Pemerintah. 
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Pada dasamya Dewan mempunyai semangat yang sama 
dengan pemerintah untuk dapat mempercepat proses 
pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar 
karena percepatan ini akan mempengaruhi negara-negara 
sahabat tersebut untuk menerima penunjukkan Duta 
Besar Indonesia disana. Berkaitan dengan hal tersebut, 
selama kurun waktu antara bulan Nopember 2001 
hingga Juli 2002, dalam pertemuan konsultasi Pimpinan 
DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan 
Komisi I telah dibicarakan mengenai pemberian 
pertimbangan bagi para calon Duta Besar negara sahabat 
untuk Indonesia. Selama kurun waktu tersebut DPR-RI 
telah memberikan pertimbangan terhadap 22 Calon Duta 
Besar negara sahabat untuk Indonesia. 

Keputusan Presiden tentang perubahan negara 

akreditasnya. 

q) Selanjutnya dalam Masa Persidangan IV Tahun 
Sidang 2002-2002 Komisi I DPR RI telah 
mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 
27 (dua puluh tujuh) Calon Duta Besar untuk 
mendapatkan visi dan misi dari para Calon Duta 
Besar tersebut. Kemudian dalam Rapat Intern 
Komisi I DPR RI memberikan pertimbangan dapat 
menyetujui 19 (sembilan belas) Calon Duta Besar 
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk negara 
sahabat sedangkan 8 (delapan) Calon Duta Besar 
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI lainnya Komisi 
I DPR RI memutuskan memberikan pertimbangan 
untuk mengembalikan pencalonannya kepada 
pemerintah untuk dipertimbangkan kembali. 
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4. Pengawasan media: 
Komisi I DPR~RI memandang bahwa peran Menteri 
Negara Komunikasi dan Informasi di bidang 
pengawasan media tetap diperlukan untuk 
menjamin penyebaran informasi kepada masyarakat 
yang menguatkan pembangunan "nation and 
character building Indonesia" selain untuk tetap 
memajukan kualitas informasi dan pengembangan 
bisnis. Untuk itu Menteri Negara Komunikasi dan 
Informasi diharapkan mengambil langkah-langkah 

4) Komunikasi dan Informasi 
I. Kepemilikan silang antar media: 

Kepemilikan silang antar media dapat diijinkan 
secara terbatas ("batas" perlu ditentukan) agar tidak 
ada media yang memonopoli selera dan opini 
publik, sehingga perlu diatur dalam RUU tentang 
Penyiaran dalam menjamin keragaman pendapat. 

2. Status Kantor Serita Antara 
Harus dipertimbangkan apakah Kantor Serita 
Antara akan dipersiapkan menjadi perusahaan 
publik yang tidak dikendalikan oleh Pemerintah, 
tetapi juga bukan berstatus lembaga swasta. 

3. Mengenai TVRI dan RRI: 
TVRI dan RRI perlu menyerahkan finance report 
sebagai perusahaan jawatan. Audit sebaiknya tidak 
hanya mengenai keuangan saja tetapi juga 
menyerahkan basil audit teknis. Posisi dan peran 
TVRI agar menyesuaikan dengan pengaturan dalam 
UU tentang Penyiaran yang sedang dibahas DPR 
RI. 
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7. Masai ah porsi yang memadai kepada siaran TVRI 
dan RRI: 

6. Masalah audit terhadap aset, serta penyelesaian 
status PNS sebelum diadakan perubahan status 
TVRI menjadi Persero: 
Komisi I DPR-RI meminta Pemerintah untuk 
menyelesaikan berbagai masalah manajemen dan 
aset, khususnya penyelesaian audit terhadap aset, 
finansial dan bisnis plan, serta penyelesaian status 
PNS sebelum diadakan perubahan status TVRI 
menjadi Persero, sambil menunggu penyelesaian 

RUU Penyiaran, Menyangkut penetapan cut off 
date 31 Mei 2002 untuk penyelesaian penutupan 
laporan keuangan dari Perjan agar disesuaikan 
kembali setelah dilakukan audit oleh BPKP. 

5. Masalah program-program yang diciptakan oleh 

rumah-rumah produksi: 
Komisi I DPR-RI mengharapkan agar para 
penyelenggara televisi dan rumah-rumah produksi 
mampu menciptakan program-program yang lebih 
mendidik dan menghindarkan program yang 
bertentangan dengan moral dan nilai-nilai 
keagamaan seperti program yang bersifat 
pomografi ataupun kekerasan maupun yang-bersifat 
tahayul. Dalam kaitan ini Lembaga Sensor Film 
perlu menetapkan dan menerapkan kriteria 
pomografi yang jelas dan diikuti semua media. 

untuk menginventarisasi legislasi dan menyiapkan 
institusi pelaksanaannya. 
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c. Bidang Anggaran 
Komisi I DPR RI sependapat bahwa kenaikan RAPBN Tahun 
Anggaran 2002 Sub Sektor Pertahanan tidak signifikan, bahkan 
terjadi penurunan 0,54% pada pengeluaran rutin sedangkan 

8. Masalah audit yang dilakukan oleh BPK dan BPKP: 
Audit yang sedang dilaksanakan terhadap TVRI 
oleh Audit independen, tetap perlu dilakukan juga 
oleh BPK dan BPKP. Komisi I DPR RI meminta 
TVRI untuk meminta BPK dan BPKP untuk 
melaksanakan pemeriksaan terhadap TVRI. 

9. Kurangnya pelayanan informasi nasional kepada 
masyarakat: 
Komisi I DPR RI meminta Menteri Negara 
Komunikasi dan Informasi meningkatkan pelayanan 
informasi publik dengan berkoordinasi dan 
memanfaatkan media pemerintah. Untuk itu perlu 
kebijaksanaan baru mengenai hal tersebut; 

10. Juru Bicara Pemerintah belum ada dalam 
menyampaikan berita yang dapat dipercaya maupun 
mengklarifikasi suatu informasi di masyarakat. 
Komisi I DPR-RI menganggap perlu adanya juru 
bicara Pemerintah untuk menyampaikan informasi 
kepada publik dan juga sebagai penyeimbang 
informasi yang berkembang di masyarakat. 

TVRI dan RRI di min ta· untuk tetap memberikan 
porsi yang memadai kepada siaran yang bersifat 
pelayanan masyarakat di berbagai bidang 
kehidupan seperti dalam rangka pendidikan (civic 
education), kesehatan, keamanan dan lain-lain. 
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a. Fungsi Legislasi 
Di bi dang perundangan-undangan dalam Tahun Sidang 2001-2002 
terdapat 17 (tujuh belas) Rancangan Undang-undang yang 
penanganannya diserahkan kepada Komisi II DPR-RI. Dari 18 
RUU tersebut, yang telah diselesaikan adalah sebanyak 12 RUU, 
yaitu: 

Kegiatan-kegiatan dalam Komisi II dalam tahun Sidang 2001- 
.2002 dimaksud, secara garis besar pokok-pokoknya adalah 
sebagaimana tersebut dibawah ini. 

Kegiatan Komisi II DPR-Rl dalam Tahun Sidang 2001-2002, 
antara lain telah melakukan kegiatan di bidang perundang- 
undangan (legislatit), pengawasan (kontrol), penganggaran 
(budget), dan tugas-tugas lain : Pemilihan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemilihan Calon 
Anggota KOMNAS HAM, Pemilihan Calon Hakim Agung, 
membahas pembentukan Pengadilan HAM Adhoc untuk 
kasus tindak kekerasan di Aceh, dan juga menerima dan 
menindaklanjuti aspirasi/pengaduan masyarakat 

2. KOMISI II 

pembangunan hanya naik 2, 17% apabila dihadapkan dengan 
realisasi anggaran induk ditambah ABT tahun 2002. Untuk itu 
perlu adanya penambahan anggaran utamanya untuk memenuhi . 
kesiapan alut sista pada tingkat minimal norma index 
pemeliharaan terpenuhi 15%. 
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Melalui Amanat Presiden Nomor R. l O/PU/IV /200 l tanggal 
24 April 200 l kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Pemerintah telah menyampaikan Rancangan 
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak lanjut 
masuknya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka DPR-RI telah 
menetapkan dan melaksanakan Pembicaraan Tingkat 
l/Keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri 
Kehakiman dan HAM pada Rapat Paripurna tanggal 23 
Oktober 2001 dan Pembicaraan Tingkat 11/Pemandangan 
Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Perubahan Undang- 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Paripurna pada hari Senin, 
tanggal 18 Juni 2001 dan Jawaban Pemerintah atas 
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi pada Rapat Paripurna 
pada hari Rabu, 11 Juli 200 l. 

Pada tanggal 28 Juli 2001 Badan Musyawarah DPR-RI, 
dalam rapatnya antara lain memutuskan pembahasan RUU 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pembicaraan Tingkat III diserahkan kepada Komisi II DPR- 
RI. Mengenai Jadual Rapat-rapat Pembahasan sepenuhnya 
diserahkan kepada Komisi II dan pembahasannya dimulai 
pada awal Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002. 

1. RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 
Tahon 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 



68 

DIM Fraksi dipersandingkan dan dijadikan dasar atau 
pedoman dalam pembicaraan Tingkat III RUU tersebut. 

2. Untuk membahas RUU tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Komisi II telah melaksanakan Rapat Kerja dengan 

Kegiatan dan Mekanisme Pembahasan. 

l. Dalam rangka persiapan menghadapi Pembicaraan Tingkat 
III, selama bulan September 2001 kegiatan Komisi II DPR-RI 
mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai 
Organisasi Profesi dibidang Hukum untuk menghimpun 
masukan yang kemudian dijadikan salah satu bahan 
pertimbangan Fraksi-Fraksi yang ada dalam Komisi II untuk 
menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Memperhatikan dan melaksanakan tugas konstitusional yang 
diberikan oleh Badan Musyawarah DPR-Rl, serta menghadiri 

semangat reformasi yang menghendaki terwujudnya 
Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya secara sungguh-sungguh penuh rasa tanggung 
jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan 
oleh Ketetapan MPR-RI Nomor Xl/MPR/l 998 tcntang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, Nepotisme. Komisi II DPR-RI telah menyelesaikan 
pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
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Hasil pembahasan dan perumusan Tim Perumus, Tim Kecil 
dan Tim Sinkronisasi dilkaporkan kepada PANJA, setelah 
PANJA menerima laporan untuk diteliti, dibahas dan 
diputuskan kemudian PANJA membawa ke Forum Rapat 
Kerja Komisi II untuk melaporkan basil pembahasan 
terhadap RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
untuk diteliti, dibahas dan diputuskan serta disetujui menjadi 
Draft RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 

Selain daripada itu untuk mengefisienkan alokasi waktu, 
mengefektifkan dan mengintensifkan perumusan substansi 
yang telah selesai dibahas oleh PANJA, maka PANJA 
membentuk Tim Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi 
dan masing-masing Tim di Pimpin oleh salah seorang 
Pimpinan Komisi II. 

4. Oleh karena dalam perumusan Pasal demi pasal diperlukan 
tata cara penulisan dan struktur kalimat yang baik dan sesuai 
dengan kaedah-kaedah Bahasa Indonesia, maka Tim 
Perumus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi dalam 
melaksanakan tugas pembahasan dan perumusan selalu 
dibantu oleh Ahli Bahasa. 

3. Setelah Rapat Kerja Komisi II DPR-Rl dengan Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selesai membahas DIM 
secara umum, maka untuk membahas substansi dari RUU 
tersebut secara mendalam, Komisi II membentuk Panitia 
Kerja (PANJA) yang terdiri dari 34 orang Anggota dari 
semua unsur Fraksi (termasuk 4 orang Pimpinan Komisi II 
DPR-RI). 

Menteri Kehakiman dan HAM, untuk membahas dan 
menetapkan jadual acara dan mekanisme pembahasan. 
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Mempertimbangkan akan adanya rencana untuk amandemen 
terhadap KUHP dan agar RUU ini nantinya tidak terganggu 
oleh adanya amandemen tersebut, maka Fraksi-Fraksi 
menginginkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 RUU 
tidak mencantumkan Pasal-pasal KUHP tersebut, namun 
elemen atau unsur-unsur deliknya tetap dirumuskan dalam 
Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Konsekuensi teknisnya 
adalah dengan menambah satu pasal barn yaitu Pasal 43B, 
yang menyatakan tidak berlakunya beberapa Pasal KUHP 
tersebut di atas. 

2. Pada saat membahas Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 
substansi yang diatur adalah "jenis delik korupsi dan suap, 
serta ancaman pidana" terjadi perdebatan yang memakan 
waktu, karena dalam RUU mencantumkan Pasal-Pasal 
KUHP, yaitu Pasal 209, 210, 387, 388; 415, 416, 417, 148, 
149, 420, 423, 425, dan 435 KUHP. 

l. RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 l tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri 
atas Pasal I yang semula dirancang terdiri atas 15 Pasal 
setelah dibahas secara mendalam berubah/bertambah menjadi 
21 Pasal. 

Materi RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat IV pengambilan 
keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 23 
Oktober 200 l. 
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Narnun akhirnya dapat disepakati dirumuskan dalarn Pasal 
l 2B dan Pasal l 2C, sedangkan masalah substansi "tata cara 
pelaporan" disepakati diatur Jebih Janjut dalam Undang- 
undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

RUU ini telah mampu mengintroduksi kata barn dalam 
perbendaharaan hukum, yaitu kata "gratifikasi" atau dalam 
bahasa lnggris dikenal dengan istilah "gratification" yang 
bermakna pemberian kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara, yang meliputi pemberian uang, 
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas Jainnya, apabila 

3.3. Sistern pernbuktian terbalik. 

3.4. Perlunya adanya jaminan bagi pelapor untuk tidak 
dikenakan sanksi. 

3.2. Mekanisme dan tata cara penyampaian laporan 
gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3 .1. Penentuan delik dan status gratifikasi kepada pegawai 
negeri atau penyelenggara negara. 

3. Pasal 12A RUU (lama) setelah rnelalui pembahasan yang 
cukup substansial, komprehensif dan argumentatif dengan 
dilandasi semangat yang sama, yaitu pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana bukanlah hanya sekedar 
keinginan tetapi sudah merupakan kebutuhan Bangsa dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu 
dirumuskan substansi tentang: 
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6. Setelah melalui pembahasan yang efektif dan mendalam 
terhadap substansi "pembuktian terbalik" akhirnya diperoleh 
kesepakatan untuk menambah l (satu) ayat baru yang 
ditempatkan pada Pasal 38 B ayat (5) yang mengatur 
mengenai : Hakim wajib membuka persidangan yang khusus 
bagi pembelaan terdakwa untuk membuktikan dalam rangka 
pelaksanaan pembuktian terbalik harta benda yang diperoleh 
bukan berasal dari tindak pidana korupsi. 

berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan 

kewajiban atau tugasnya. 

4. Dalam RUU baik pasal-pasal dalam Batang Tubuh maupun 
dalam Penjelasan tidak ditemukan pengaturan substansi 
"penanggulangan dana kerusuhan social yang meluas". 
Mengingat dana tersebut sangat berguna dan dibutuhkan oleh 
masyarakat akibat terjadinya kerusuhan social, namun dalam 
prakteknya ternyata dana tersebut banyak diselewengkan, 
karenanya Fraksi-fraksi bersepakat untuk memasukan 
"penanggulangan dana kerusuhan sosial yang meluas" dalam 
penjelasan dari Pasal 2 ayat (2). 

5. Dal am rangka mengakomodir pesatnya perkembangan dan 
kemajuan tekonologi elektronika, Fraksi-fraksi sepakat 
adanya pengembangan alat bukti yang sah dalam bentuk 
petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat 
diperoleh dari : 

Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau 
disimpan secara elektronik, dan 

Dokumen yang terekam secara elektronik. 
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2) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

1) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten 
Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. 

Melalui Amanat Presiden Republik Indonesia Nomor : 
R.Ol/PU/1/2002 tanggal 8 Januari 2002, Pemerintah telah 
menyampaikan 10 (sepuluh) Rancangan Undang-undang 
Pembentukan 22 (dua puluh dua) Daerah Otonom, yang 
terdiri dari: 

2. 10 (sepuluh) Rancangan Undang-undang Pembentukan 22 
(dua puluh dua) Daerah Otonom 

7. Mengenai Ketentuan Peralihan antara Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999, yang banyak mengundang permasalahan dalam 
pelaksanaan penegakan hukum akhir-akhir ini, juga menjadi 
salah satu perhatian utama dalam pembahasan RUU ini, yaitu 
tercantum dalam Pasal 43 A ayat (1) dan ayat (2). Bahkan 
pembahasan tidak hanya memikirkan terhadap Ketentuan 
Peralihan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 
tetapi juga merubah dan selanjutnya merumuskan tentang 
Ketentuan Peralihan antara Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 dan RUU ini, yaitu sebagaimana tennuat pada 
Pasal 43 A ayat (3). 
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Berdasarkan salah satu putusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 
24 Januari 2002, menugaskan Komisi II DPR-Rl untuk membahas 
dan mendiskusikan secara mendalam terhadap 10 (sepuluh) RUU 
Pembentukan 22 (dua puluh dua) Daerah Otonom tersebut di atas. 

Memperhatikan dan melaksanakan penugasan konstitusional yang 
diberikan oleh Badan Musyawarah DPR-Rl, serta memahami 
semangat reformasi yang salah satunya menghendaki bahwa 
pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah dengan 
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 

untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat RI, 
guna mendapat persetujuan. 

I 0) RUU ten tang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. 

7) RUU tentang Pembentukan Parigi Moutong di Provinsi 
Sulawesi Tengah. 

8) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota 
Palopo di Provinsi Sulawesi Tengah. 

9) RUU tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi 
Sumatera Barat. 

6) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. 

5) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di 

Provinsi Sulawesi Utara. 

4) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara 

di Provinsi Kalimantan Timur. 

3) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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2. Sebelum PANJA melakukan pembahasan secara intensif dan 
mendalam terhadap materi 10 (sepuluh) RUU tersebut, perlu 
mendapatkan tambahan masukan, oleh karena itu Komisi II 
melakukan kegiatan : 

2.1. Komisi II mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
dengan aparatur penegak hukum yaitu Kejaksaan 
Agung, Departemen Kehakiman dan HAM, serta 
Kepolisian Negara RI tentang kesiapan institusi tersebut 
dalam rangka penegakan hukum di daerah otonom baru. 

R-Rv 
Kegiatan dan Mekanisme Pembahasan 

1. Komisi II mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam 
Negeri pada tanggal 4 Pebruari 2002 untuk membahas materi 
umum 10 (sepuluh) RUU Pembentukan 22 (dua puluh dua) 
Daerah Otonom, dan untuk lebih mengintensifkan 
pembahasan materi RUU yang telah dituangkan dalam DIM 
maka disepakati untuk membentuk PANJA dan ditugaskan 
membahas secara mendalam dan hasilnya dilaporkan kepada 
Rapat Kerja untuk dibahas dan disahkan menjadi basil 
keputusan Rapat Kerja. 

berikut: 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Komisi II DPR-RI telah 

melaksanakan pembahasan secara intensif dan mendalam terhadap 
10 (sepuluh) RUU tersebut dalam suasana demokratis, yang secara 
kronologis jalannya rapat dan permasalahan-permasalahan yang 
berkembang dalam pembahasan dapat kami laporkan sebagai 

kepada daerah secara proporsional, sebagaimana diamanatkan oleh 
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 



Hal ini kemudian dikonsultasikan kepada Pemerintah untuk 
mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Setelah itu, maka 
dijadualkan mengundang DPRD dan unsur masyarakat dari 
ke empat daerah tersebut. 

Setelah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi dalam suatu 
RDPU dengan ke empat daerah tersebut pada hari Kamis 
tanggal 7 Pebruari 2002 disimpulkan bahwa untuk 3 (tiga) 
daerah yakni Mamasa, Seruyan dan Penajam dapat diteruskan 
pembahasannya, sedangkan untuk Kota Bima dikirim Tim 
Kecil yang terdiri dari Sdr. Drs.Susono Yusuf, Prof. Dr. 
Manasse Malo dan H.M. Laode Djeni Hasmar,S.Sos untuk 
berkunjung ke lapangan. 

2.2.3. Kabupaten Penajam, adanya masyarakat adat 
Paser yang tinggal di 2 (dua) kecamatan yang 
tidak ingin bergabung ; 

2.2.4. Kota Bima, adanya permintaan penundaan dari 
sebagian masyarakat, mengingat potensi Kota 
Bima. 

Hal ini menyangkut kesiapan personil dan anggaran dari 
institusi tersebut, agar di daerah otonom baru penegakan 
hukum dapat tetap berjalan. 

2.2. Komisi II melakukan penelitian dan pengkajian terhadap 
masukan-rnasukan dari daerah, dari basil penelitian dan 
pengkajian disimpulkan adanya 4 (empat) calon daerah 
otonom yang masih bermasalah yaitu : 

2.2.1. Kabupaten Mamasa, belum adanya keputusan 
untuk bergabung atau tidak dari 2 (dua) desa; 

2.2.2. Kabupaten Seruyan, tentang penetapan ibu kota 
di daerah pemekaran ; 

76 



77 

4.2. Sub PANJA-B dipimpin oleh Ferry Mursydan Baldan 
membahas RUU tentang Pembentukan : 

Kabupaten Aceh Barat Daya; 
Kabupaten Gayo Lues; 
Kabupaten Aceh Jaya; 
Kabupaten Nagari Raya;dan 
Kabupaten Aceh Tamiang. 

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

4. Untuk mengintensifkan pembahasan materi RUU, maka 
Rapat PANJA hari Sabtu 16 Pebruari 2002 memutuskan 
membentuk 3 (tiga) Sub PANJA, yaitu: 

4.1. Sub PANJA-A di Pimpin oleh A.Teras Narang,SH 
membahas RUU tentang Pembentukan : 

Kabupaten Katingan; 
Kabupaten Seruyan; 
Kabupaten Sukamara; 
Kabupaten Lamandau; 
Kabupaten Gunung Mas; 
Kabupaten Pulang Pisau; 
Kabupaten Murung Raya; dan 
Kabupaten Barito Timur. 

Di Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Rapat Panja dilakukan mulai hari Rabu 13 Pebruari 2002, 
Kamis 14 Pebruari 2002 untuk membahas DIM dari I 0 
(sepuluh) RUU tersebut, dan hari Jumat 15 Pebruari 2002 
sampai dengan Minggu 17 Pebruari 2002 Anggota P ANJA 
dikonsinyir di Hotel Horison dan Rapat PANJA berlangsung 
siang dan malam. 
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6. Tim Sinkronisasi pada tanggal 18 Pebruari 2002 melakukan 
sinkronisasi hasil Pembahasan Sub PANJA-A, Sub PANJA- 

8, dan Sub PANJA-C, dan hasilnya dilaporkan untuk dibahas 
kembali dalam Rapat PANJA. Dalam sinkronisasi tersebut 
didapatkan data baru tentang telah terjadinya pemekaran 
kecamatan, dan untuk hal ini akan disampaikan pada Rapat 
PANJA. 

5. Hasil ketiga Sub PANJA tersebut, kemudian dibahas di dalam 
Rapat PANJA pada tanggal 17 Pebruari 2002, untuk 
selanjutnya disempumakan oleh Tim Perumus dan 
Sinkronisasi. 

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan 
Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan; 

RUU tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat; dan 

RUU tentang Pembentukan Kota Pariaman di 
Provinsi Sumatera Barat 

4.3. Sub PANJA-C di Pimpin oleh Alex Litaay, membahas : 
RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi 
Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah; 

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao 
di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan 
Talaud di Provinsi Sulawesi Utara; 

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Penajam di 
Provinsi Kalimantan Timur. 

RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin, 

di Provinsi Sumatera Selatan; 
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9. Khusus permasalahan 3 (tiga) desa yang belum memutuskan 
untuk masuk wilayah daerah Kabupaten Mamasa, Komisi II 
berpendapat bahwa perlu menghadirkan Bupati dan Pimpinan 
DPRD Kabupaten Polewali Mamasa untuk mengadakan 
konsultasi dan klarifikasi, sehingga pada hari Minggu tanggal 

8. Setelah PANJA menerima laporan dari Sub PANJA, Tim 
Perumus, dan Tim Sinkronisasi untuk diteliti, dibahas, dan 
diputuskan, kemudian PANJA membawa ke forum Rapat 
Kerja Komisi II DPR-RJ dengan Menteri Dalam Negeri R1 
pada tanggal 20 Pebruari 2002 untuk melaporkan basil 
pembahasannya guna diteliti, dibahas dan diputuskan serta 
disetujui menjadi draft 10 (sepuluh) RUU Pembentukan 22 
(dua puluh dua) Daerah Otonom, untuk dilanjutkan ke 
Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan dalam Rapat 
Paripurna DPR-RI pada hari ini Senin tanggal I I Maret 2002, 
yang Insya Allah sebentar lagi akan disetujui dan disahkan 
menjadi undang-undang; 

f 

r 

Victor Pantoro - Sekretaris Umum Panitia 
Pemekaran 
(Anggota DPRD Polmas) 

Amos Pabundu - Anggota DPRD Polmas 
David Bumbu Layuk, ST - Ketua LKPM Masumta 

7. Rapat P ANJA hari Selasa 19 Pebruari 2002 membahas 
Laporan Tim Sinkronisasi. Dalam pembahasan Tim 
Sinkronisasi menyampaikan pemasalahan di Kabupaten 
Mamasa mengenai adanya masukan 3 desa yang belum 
memutuskan untuk masuk wilayah Kabupaten Mamasa dan 
terjadinya pemekaran kecamatan sehingga P ANJA sepakat 
menghadirkan perwakilan dari daerah Mamasa untuk 
menjelaskan lebih lanjut yang diwakili oleh : 

H. Mustapha - Ketua Panitia Pemekaran .. 
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1.2. Pada penjelasan pasal tentang DPRD di daerah 
pemekaran diberi penegasan dalam penjelasan tentang 
komposisi perolehan kursi sesuai hasil perolehan suara 
partai politik. 

Demikian juga dengan proses pengisian DPRD di daerah 
pemekaran diajukan oleh pimpinan partai politik peserta 
Pemilu Tahun 1999 dengan berpedoman pada daftar 
calon tetap. Penjelasan ini dibuat dengan maksud untuk 

1. Pembahasan dan penyempurnaan substansi yang bersifat 
umum dan berlaku disemua RUU dan perumusan penempatan 
dalam pasal tidak sama yaitu substansi mengenai : 

l. l. Penentuan batas wilayah Kabupatenlkota yang 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang dilampiri ~ 
dengan Peta Batas Daerah Kabupaten/Kota hasil 
pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik 
koordinat batas. 

Masalah-rnasalah krusial antara lain: 

Ketua Umum Panitia Pembentukan Kabupaten Mamasa 
Saudara H.Musthapa,BA; 

Tokoh masyarakat 3 (tiga) desa di Kecamatan Tabulahan 
diwakili oleh Saudara Drs.Alpolen dan Saudara Obed 
Mango Ii. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa 
Saudara M.YusufTuali; 

Bupati Polewali Mamasa yang diwakili oleh Asisten I 
Saudara Drs.Mahrnud; 

10 Maret 2002 pukul 19.30 wib sampai dengan pukul 23.00 
wib Komisi II DPR-RI mengadakan rapat dengan: 
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2.1. Setelah PANJA membahas dengan intensif dan 
mendalam dengan memperhatikan masukan dan aspirasi 
yang masuk ke Komisi II DPR-RI, PANJA sepakat 
merubah judul 2 (dua) RUU yaitu: 

2. Yang bersifat khusus untuk tiap-tiap RUU dilakukan 

penyempurnaan redaksional dan narna-nama wilayah daerah 
perbatasan dan nama Kecamatan, antara lain : 

1.3. Pada penjelasan tentang pembentukan perangkat 
pemerintahan, di beri tambahan bahwa Pemerintah 
Daerah di daerah pemekaran di ingatkan untuk memberi 
dukungan penyediaan lahan dalam rangka perlengkapan 
fasilitas instansi vertikal dibidang penegakan hukum dan 
keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah. 

1.4. Untuk mendukung terwujudnya daerah otonom karena 
pemekaran, maka selain yang termuat didalam pasal 

yakni oleh APBD Daerah Induk sampai dengan 
ditetapkannya APBD daerah pemekaran; maka 
dirumuskan juga dalam penjelasan tentang dukungan 
Kabupaten Induk paling lama 3 (tiga) tahun buktinya 
bisa l (satu) atau 2 (dua) tahun dengan besaran 
dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan 
antara Daerah Induk dengan Daerah Pemekaran. 

mengeliminir masalah yang timbul yang pemah terjadi 
pada daerah pemekaran yang sudah berlangsung. 

Pada penjelasan pasal juga ditegaskan bahwa jumlah 
kursi anggota DPRD di daerah pemekaran ditetapkan 
berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang 
bersangkutan. 



2.2. Pembahasan yang memerlukan waktu cukup panjang 
juga terjadi pada Pasal 12 RUU tentang pembentukan 8 
( delapan) Kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah. 
Setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan perubahan 
Pasal 12 ditemukan beberapa masalah batas wilayah 
yang kurang jelas sehingga diperlukan klarifikasi dengan 

2.1.2. Untuk merespon dan mengakomodir aspirasi 
masyarakat Kesultanan Paser dan menghindari 
kemungkinan terjadinya masalah baru yang lebih 
besar apabila menunda pembahasan RUU tentang 
pembentukan Kabupaten Penajam di Provinsi 
Kalimantan Timur. Oleh karena dan dengan 
mempertimbangkan ha] tersebut diatas PANJA 
sepakat merubah judul RUU menjadi berbunyi " 
Rancangan Undang-undang Tentang 
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara 
dengan ibu kota di Penajam ". 

Rumusan judul tersebut diubah menjadi " RUU 
tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat 
Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh 
Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten 
Aceh Tamiang. 

Perubahan ini didasarkan pada Surat Gubemur 
tentang Urutan Pembentukan Wilayah Pembantu 
Gubemur. 

2.1.1. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Jaya, 
Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Gayo Lues, 
Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten 
Aceh Tamiang, di Propinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. 
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2) Memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Polewali Mamasa dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Mamasa untuk melakukan musyawarah 

I) Membuka peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mamasa untuk memusyawarahkan kembali jumlah desa 
dari kecamatan Tabulahan yang akan masuk ke wilayah 
Kabupaten Mamasa; 

Penambahan tersebut dimaksudkan untuk : 

Hasil klarifikasi temyata seluruh peta mengenai batas 
wilayah 8 ( delapan) kabupaten tersebut banyak yang 
salah, sehingga ditarik dan diperbaiki. Berdasarkan peta 
baru tersebut PANJA mulai membahas kembali dan 
diperoleh kesepakatan menyempumakan rumusan Pasal 
12 disesuaikan dengan batas wilayah yang tertuang 
dalam peta yang baru. 

2.3. Hasil klarifikasi antara Komisi II dengan Asisten I 
Bupati Polewali Mamasa, Wakil Ketua DPRD 
Kabupaten Polewali Mamasa, diperoleh kesepakatan 
menambah rumusan Penjelasan Pasal 5 yang berbunyi 
"Yang dimaksud dengan wilayah Kabupaten Mamasa 
adalah wilayah darat yang tidak ada wilayah yang 
menjadi bahagian wilayah Daerah Otonom lain di 
dalamnya (enclave). " 

daerah. Oleh karena itu pembahasannya dipending dan 
menugaskan pemerintah untuk mengadakan klarifikasi 
mengenai batas wilayah dengan daerah, dan pemerintah 
dapat menghadirkan beberapa Pejabat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah untuk dimintai klarifikasi terhadap 
beberapa batas wilayah yang tertuang dalam peta. 
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Pada tanggal 10 Desember 2001 Badan Musyawarah DPR- 
RI, dalam Rapatnya antara lain memutuskan dan menugaskan 
kepada Komisi II DPR-RI untuk melaksanakan tugas 
konstitusi di bidang Pembentukan Undang-Undang guna 
membahas dan merumuskan RUU tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian uang. 

Disamping itu, RUU Tindak Pidana Pencucian Uang ini 
dibuat bukanlah karena adanya desakan dari pihak manapun. 
RUU ini dibuat tiada lain adalah merupakan perintah dari 
Ketetapan MPR Nomor VIIl/MPR/2001 tentang 
Rekomendasi Arab, Kebijakan Pemberantasan dan 
Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Melalui Amanat Presiden Nomor R.01/PU/I/2001 tanggal 3 
Januari 200 I kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Pemerintah telah menyampaikan Rancangan 
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 

3. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang. _.., 

mengenai nama baru Kecamatan Mambi, karena 

sebahagian desa menginginkan masuk ke wilayah 
Kabupaten Mamasa dan sebahagian lainnya tetap ingin 
berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mamasa; 

3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Mamasa diatur 
sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) Undang-undang tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan beserta penjelasannya. 
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3. Rapat PANJA pada tanggal 25 Pebruari 2002 telah 
melakukan diskusi yang intensif dan mendalam sehingga 
diperoleh pemahaman yang sama antara PANJA dan 
Pemerintah, bahwa masalah RUU ini bukan semata-mata 
hanya merupakan masalah dalam negeri saja, tetapi terkait 
dengan masalah internasional yang belum tertampung dalam 
rumusan RUU, maka masih perlu dibicarakan dan diakomodir 
atau dirumuskan di dalam RUU ini. Khususnya untuk 
mengakomodir 40 butir rekomendasi dari FAT (For Money 
Laundering), yang sudah barang tentu ke 40 butir 

2. PANJA mulai melakukan pembahasan materi RUU pada 
tanggal 25 Pebruari, 4, 5, 6, 7,11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, dan 
21Maret2002. 

1. Pada tanggal 5 Pebruari 2002, Komisi II DPR-RI 
mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kehakiman dan 
HAM untuk membahas materi umum RUU tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang terdiri 
atas 10 Bab dan 52 Pasal, dilanjutkan pembentukan P ANJA. 

Mekanisme dan Kegiatan Rapat-rapat 

Memperhatikan dan melaksanakan tugas konstitusional 
tersebut, serta memahami semangat reformasi yang juga 
menghendaki · untuk mencegah dan memberantas praktek 

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang 
diperoleh dari tindak pidana pencucian uang atau Money 
Laundering yang telah banyak merugikan negara dan 
masyarakat, karena dapat berakibat hancurnya ekonomi 
nasional. Oleh karena itu Komisi II DPR-RI segera 
melakukan kegiatan Rapat-rapat untuk membahas dan 
merumuskan RUU tersebut. 
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5. PANJA rnelaporkan basil bahasan dan rumusannya kepada 
Rapat Kerja Komisi II DPR-RI dengan Menteri Kehakirnan 
dan Hak Asasi Manusia pada hari Kamis, 2 I Maret 2002 
pukul 1930 WIB guna mendapatkan persetujuan atau 
pengesahan menjadi Draft Final RUU tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian uang di tingkat Komisi II untuk 
dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II I Pengambilan 
Keputusan dalam Rapat Paripuma DPR-RI hari Senin, 25 
Maret 2002 untuk mendapatkan persetujuan Dewan, yang 
lnsya Allah sebentar lagi akan disetujui dan disahkan menjadi 
Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

4. Hasil redrafting dari Pemerintah dibahas oleh PANJA mulai 
tanggal 4 sampai dengan 14 Maret 2002, dan pernbahasan 
pada tanggal 18, 19, 20, 21 Maret 2002 dilakukan siang dan 
malarn, sehingga pada tanggal 21 Maret 2002 pada pukul 
18.00 WIB PANJA telah berhasil membahas dan 
merumuskan seluruh materi RUU tentang Tindak Pidana 
Pencucian uang. 

rekomendasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Oleh karena itu P ANJA berkesimpulan, 
untuk menugaskan Pemerintah merumuskan kembali (me- 

redrafting) beberapa Pasal dalam RUU tentang 
Pernberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini, dan basil 
redrafting dibahas PANJA pada rapat berikutnya. 
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4. Komisi n dan Pemerintah sepakat merumuskan Pasal 3 ayat 
(I) mengenai tindak pidana pencucian uang dengan pidana 

l. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang terdiri atas l 0 Bab dan 52 Pasal, setelah dibahas dan 
dirumuskan berubah menjadi "RUU tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, terdiri atas l 0 Bab dan 46 Pasal. 

2. Pelaksanaan fungsi dan tugas Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian uang, yang semula Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (KPTPPU) setelah dibahas oleh 
Komisi II DPR-Rl dan Pemerintah disepakati diubah dengan 
membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPA TK) sebagai lembaga yang independen. Hal 
tersebut dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya tidak tumpang tindih dengan Komisi-Komisi yang 
ada sekarang ini, dan tidak terlalu banyak menggunakan 
anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarananya. 

3. Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sepakat merumuskan 
(satu) Pasal barn yaitu Pasal 2 dalam Bab I KETENTUAN 
UMUM, yang mengatur dan menetapkan mengenai "Hasil 
Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah 
Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) atau lebih atau 
nilai setara yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari 
kejahatan : korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, 
penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan rrmgran, 
perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak, 
terorisme, pencurian, pengelapan, dan penipuan". 

Selama Komisi II DPR-Rl melakukan pembahasan dan perumusan 
terhadap RUU ini, ditemukan banyak masalah-masalah yang 
krusial, antara lain : 

Masalah-masalah Krusial: 
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1. RUU tentang Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan 
Hak Cipta; 

Terdapat 5 (lima) RUU yang sedang dan akan diselesaikan 
pembahasannya pada masa persidangan mendatang adalah: 

4. Undang-undang yang sedang dan akan dibahas 
Komisi II: 

6. Komisi II DPR-RI dan Pemerintah sepakat menghapus Pasal 
35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) RUU yang mengatur 
mengenai Penuntut Umum melakukan tuntutan atau beracara, 
karena telah disepakati bahwa Hukum Acara yang berlaku 
dalam RUU ini adalah UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, kecuali secara khusus diatur dengan RUU ini. 
Sedangkan Pasal 35 ayat (3) substansinya dirumuskan dalam 
Pasal 34. 

5. Pasal 12 ayat (1) huruf b pembahasannya cukup memakan 
waktu, khususnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan 
yang dilakukan secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- 
(Seratus Juta Rupiah), setelah dibahas secara intensif dan 
mendalam, Komisi II DPR-RI dan Pemerintah berkesimpulan 
nilai tersebut terlalu kecil sehingga diubah menjadi sejumlah 
Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). 

Pencantuman ini dimaksudkan untuk membuat jera bagi 
pelaku tindak pidana pencucian uang, dan membawa 
pengaruh positif serta menumbuhkan kepercayaan dunia 
internasional terhadap dunia usaha di Indonesia 

penjara minimum selama 5 (lima) tahun dan maximum 15 
(lima belas) tahun dan denda minimum Rp.5.000.000.000,- 

(Lima Milyar Rupiah) dan maximum Rp.15.000.000.000,- 
(Lima Belas Milyar Rupiah)" 
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3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 199 l Tentang 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 

5. RUU-RUU dibidang Dalam Negeri (Pembentukan 
daerah otonom) dan RUU di bidang Pertanahan. 

6. Lain-lainnya : melibatkan Anggota Komisi secara aktif 
dalam Pansus RUU tentang Partai Politik dan RUU 
tentang Pemilihan Umum,. 

2. Revisi terhadap RUU Nomor 28 Tahun l 999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
KKN; 

l. Revisi terhadap RUU Nomor 22 Tahun l 999 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

Selain kegiatan di bidang perundang-undangan tersebut, 
Komisi II pada tahun sidang 2002-2003 akan 
memprioritaskan persiapan dan pembahasan serta 
penyempumaan terhadap berbagai Undang-undang, antara 
lain yaitu: 

5. RUU tentang Grasi. 

4. RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi; dan 

2. RUU tentang Profesi Advokat; 

3. RUU Usu! Inisiatif tentang Tatacara Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; 



1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 ten tang 
Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 Tentang 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 

3. RUU-RUU di bi dang Dal am Negeri (Pembentukan 
daerah otonom) dan RUU di bidang Pertanahan. 

Selain kegiatan di bidang perundang-undangan tersebut, 
Komisi II pada tahun sidang 2002-2003 akan 
memprioritaskan persiapan dan pembahasan serta 
penyempurnaan terhadap berbagai Undang-undang, antara 
lain yaitu: 

5. RUU Usu! Inisiatif tentang Tatacara Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

2. RUU tentang Grasi. 

3. RUU tentang Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan 
Hak Cipta; 

4. RUU tentang Profesi Advokat; 

1. RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; dan 

Pada Masa Persidangan I dan II Tahun Sidang 2001-2002, 
Komisi II akan melakukan pembahasan terhadap 5 (lima) 
RUU, yaitu: 

Mengingat banyaknya agenda nasional yang harus 
dilaksanakan pada masa-masa yang akan datang, Komisi II 
pada Tahun Sidang 2002/2003 antara lain akan melaksanakan 
kegiatan sebagai berikut : 
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Disamping itu, Komisi II juga melakukan Rapat Dengar 
Pendapat dengan Gubemur dan Pimpinan DPRD Provinsi 

b. Fungsi Pengawasan 

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPR- 
RI, antara lain dengan mengadakan Rapat-rapat Kerja/Rapat- 
rapat Dengar Pendapat/Rapat Pendapat Umum dan 
Kunjungan Kerja pada Masa Reses, serta Kunjungan 
Lapangan. Rapat-rapat tersebut dilakukan dengan Pasangan 
Kerja Komisi II, dan Para Gubemur dan Pimpinan DPRD, 
serta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi 
Kemasyarakatan/Pakar di bidang Hukum. 

Rapat-Rapat Kerja dilaksanakan oleh Komisi II dengan 
Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Jaksa 
Agung, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 
KAPO LRI, dan dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Kepagawaian 
Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Ketua Komisi 
Pemilihan Umum, Ketua Komisi Hukum Nasional, Ketua 
Komisi Ombudsman Nasional, Ketua Komisi Pemeriksa 
Kekayaan Penyelenggara Negara, Ketua Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Agung RI. 

5. Revisi terhadap RUU No. 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. 

6. Dan lain-lainnya; melibatkan anggota Komisi secara 
aktif dalam Pansus RUU tentang Parpol dan Pemilu. 

4. Revisi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. 



1. Ke daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dalam 
rangka usulan Revisi UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Untuk merespon keinginan masyarakat dan Pemerintah 
Daerah dalam rangka Pembentukan Daerah Otonom, Komisi 
II dengan mengikutsertakan Anggota Komisi II juga 
melakukan kegiatan Kunjungan ke Daerah, yaitu: 

Selain mengadakan Rapat-rapat tersebut, kegiatan 
Pengawasan dilakukan dengan mengadakan Kunjungan Kerja 
ke daerah-daerah pada setiap Masa Reses DPR-RI, yaitu ke 
Daerah-daerah Provinsi Riau, Provinsi Gorontalo, Provinsi 
Maluku, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Provinsi 
Jawa Barat. 

3. Membahas Surat Interpelasi Anggota DPR tentang Dana 
BANPRES dan Kunjungan Presiden ke TIMTIM. 

Sedangkan tugas-tugas BAMUS yang ditangani oleh Komisi 
II, adalah: 

1. Pemilihan Calon Anggota KOMNAS HAM. 

2. Pemilihan Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung. 

Sedangkan Rapat Dengar Pendapat Umum antara lain 
dilaksanakan dengan Komite Kerja Advokat Indonesia 
(KKAI), dan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia. 

Untuk penanganan masalah-masalah tertentu yang merupakan 
penugasan BAMUS, Komisi II telah melaksanakan tugas- 
tugas tersebut, yaitu Pemilihan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan membahas pembentukan Pengadilan 
HAM Ad Hoc untuk kasus tindak kekerasan di Aceh. 

Riau, serta Direktur Tindak Pidana Korupsi Kepolisian RI 

dan JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI. 
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4. Ke Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam 
rangka menindaklanjuti usulan masyarakat untuk 
pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota 
Tomohon, pemekaran dari Kabupaten Minahasa. 

5. Ke Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku 
Utara dalam rangka menindaklanjuti usulan masyarakat 
untuk pembentukan Kabupaten Halmahera Timur dan 
Kota Tidore Kepulauan, pemekaran dari Kabupaten 
Halmahera Tengah. 

6. Ke Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam 
rangka menindaklanjuti usulan masyarakat untuk 
pembentukan Kabupaten Bone Bolango, pemekaran dari 
Kabupaten Gorontalo, pembentukan Kabupaten 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hutu, Kabupaten Rokan Ilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Sanggigi, dan Kota Batam. 

2. Ke Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Provinsi 
Bangka Belitung dalam rangka menindaklanjuti usulan 
masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Bangka 
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka 

Barat, pemekaran dari Kabupaten Bangka dan 
pembentukan Kabupaten Belitung Timur, pemekaran 
dari Kabupaten Belitung. 

3. Ke Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 
dalam rangka menindaklanjuti usulan masyarakat untuk 
pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan dan 
Kabupaten Sula, pemekaran dari Kabupaten Maluku 
Utara. 



4. Ke Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dalam 
rangka penyelesaian kasus tanah garapan masyarakat 
dengan TNI AU dan TNI AL. 

3. Ke Sukabumi, dalam rangka penyelesaian kasus tanah 
garapan masyarakat dengan PTPN VIII dan PT 
Suryamas Duta Makmur. 

2. Ke Medan dalam rangka penyelesaian kasus tanah 
garapan masyarakat dengan perkebunan PTPN II, PT. 
Marajaya, PT Socfindo, dan PT Maskapai Perkebunan 
Leidong West Indonesia (PT Plantagen) di Kabupaten 
Labuan Batu, Langkat dan Kabupaten Deli Serdang. 

l. Ke Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Cileduk 
Kabupaten Tangerang dalam rangka penyelesaian 
penggarap tanah dengan pihak Perusahaan PT. ISM 
Bogasari 

Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat, 
khususnya masalah pertanahan, Komisi II telah membentuk 
Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan Komisi II DPR-RI dan 
telah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah, 
yaitu: 

7. Ke Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam 
rangka menindaklanjuti usulan masyarakat untuk 
pembentukan Kabupaten Pakpak Barat yang merupakan 
pemekaran dari Kabupaten Dairi. 

Pohuwato pemekaran dari Kabupaten Boalemo, 
pembentukan Kota Kotamobago pemekaran dari 
Kabupaten Bolaang Mongondow. 
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A. Bidang Hokum dan Hak Asasi Manusia 

1. Komisi II meminta agar POLRI senantiasa bersama- 
sama seluruh komponen masyarakat untuk terus menerus 
meningkatkan kewaspadaannya dalam menghadapi 
tugas-tugas yang tidak ringan, apalagi gangguan yang 
dimunculkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab, antara lain adanya peledakan dan penempatan 
born-born di berbagai tempat (fasilitas umum). 

2. Komisi II sangat prihatin terhadap berbagai bentuk 
kerusuhan yang telah terjadi di berbagai tempat antara 
lain di Poso, Ngawi dan daerah Iain yang telah 
menimbulkan banyak korban, baik meninggal dunia 
ataupun Iuka-Iuka. Untuk menghadapi berbagai bentuk 
kerusuhan dan tindakan kekerasan tersebut, Komisi II 
meminta POLRI untuk tetap menjaga sikap dan 
tindakannya sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. Sedangkan dalam melaksanakan proses 
hukum terhadap para pelaku tindak pidana, agar tetap 

POKOK-POKOK PERMASALAHAN YANG MENGEMUKA 

Selanjutnya, untuk Sub Komisi Hukum dan HAM Komisi II 
dalam rangka pengawasan juga melakukan kunjungan 
lapangan, yaitu: 

1. Ke POLDA Metro Jaya dalam rangka memberikan 
dukungan kepada jajaran POLDA atas tertangkapnya 
"buronan" Tommy Soeharto oleh POLDA Metro Jaya. 

2. Ke Kantor lmigrasi Bandara Soekarno Hatta dalam 
rangka meninjau pelayanan administrasi keimigrasian 
kepada masyarakat. 



5. Guna menciptakan Pemerintahan yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Komisi II meminta 
Kejaksaan Agung untuk lebih proaktif dalam 
menindaklanjuti setiap basil temuan BPK (termasuk 
basil temuan Semester I Tahun 2001 ). Sehubungan 
dengan itu, untuk melakukan proses hukum atas temuan- 
temuan BPK dimaksud, Komisi II meminta Kejaksaan 

3. Komisi II mengucapkan Selamat dan menyampaikan 
penghargaan yang tinggi, atas keberhasilan POLRI, 
khususnya POLDA Metro Jaya yang telah berhasil 
menangkap "burunan", yaitu Hutomo Mandala Putra 
alias Tommy Soeharto. Oleh karena itu, Komisi II 
mendukung upaya POLRI (POLDA Metro Jaya) untuk 
terus melakukan proses , hukum terhadap yang 
bersangkutan, secara transparan dan bertanggung jawab, 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

4. Komisi [I sangat prihatin atas belum tuntasnya 
penyelesaian perkara-perkara tindak pidana korupsi dan 
khususnya kasus BLBI yang ditangani oleh Kejaksaan 
Agung (dalam rangka pelaksanaan UU No. 20 Tahun 
200 l tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Untuk 
itu, Komisi II meminta Jaksa Agung dan jajarannya 
dengan dukungan instansi yang terkait (POLRI, Bank 
Indonesia, dan BPK) untuk segera menyelesaikan 
tunggakan-tunggakan perkara tindak pidana korupsi 
tersebut dan melaporkan kemajuannya pada setiap akhir 
bulan kepada Komisi II DPR-RI secara tertulis. 

memperhatikan asas praduga tak bersalah dan 
menghormati hak-hak asasi para pelaku. 
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7. Kornisi IJ meminta perhatian terhadap sistem manajemen 
yang berlaku di Kejaksaan Agung yaitu dengan adanya 
temuan banyaknya perbedaan penafsiran suatu perkara. 
Sehubungan dengan itu dan mengingat UU No. 20 
Tahun 200 I tentang Perubahan atas UU Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, antara lain mengatur dan menetapkan bahwa 
tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, 
sehingga penangannya juga barns dilakukan secara luar 
biasa. Untuk itu, Komisi II meminta kepada Jaksa 
Agung segera memperbaiki sistem manajemen dan 
meningkatkan kinerja di seluruh jajaran Kejaksaan 
Agung guna memperoleh basil yang optimal. Oleh 
karena itu dalam setiap langkah penanganan kasus-kasus 
yang berkernbang dalam masyarakat selain mendasarkan 
pada ketentuan hukum yang berlaku, penuh keterbukaan, 

6. Berdasarkan basil evaluasi Program Kerja Kejaksaan 
Agung Tahun 2001, Komisi II menilai bahwa masih 
banyak perkara-perkara tindak pidana korupsi yang 

belurn diselesaikan, antara lain kasus temuan BPK, kasus 
BLBI serta kasus-kasus tindak pidana korupsi lainnya 
yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Untuk itu, 
Komisi II rneminta Jaksa Agung dan jajarannya untuk 
segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara 
tindak pidana dimaksud sesuai program kerja yang telah 
dicanangkan yang secara berkala dan rutin 
perkembangannya akan dilakukan gelar perkara oleh 

Kejaksaan Agung dengan Komisi II. 

Agung agar senantiasa melakukan koordinasi dengan 
aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk 
dengan Kantor MENP AN dan BPK. 



9. Dalam menyikapi permasalahan keamanan dan 
penegakan hukum di daerah-daerah konflik, Komisi II 
dan Komisi I telah melakukan Rapat Kerja Gabungan 
dengan MENKO POLKAM yang didampingi oleh 
Panglima TNI, Jaksa Agung, KAPOLRI, MENDAGRI, 
MENKEH & HAM, dan Menteri Pertahanan dengan 
pokok bahasan sebagai berikut: 

Penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus KKN, 
kejahatan di bidang keuangan (financial crime), 
kejahatan peredaran dan penggunaan narkoba harus 
dilakukan secara terus menerus, konsisten dan 
sistimatik dengan memperhatikan dan menghormati 
HAM dan rasa keadilan, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

juga senantiasa memperhatikan masukan/tanggapan dari 
Komisi II secara arif sehingga hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan kepada seluruh 
masyarakat/pub I ik. 

8. Memperhatikan program kerja POLRI Tahun 2002 yang 
cukup luas dan telah dijabarkan pada bidang-bidang 
Pembangunan Kekuatan, Pembinaan Kekuatan, dan 
Operasional, Komisi II perlu menggarisbawahi bahwa 
pada bidang Penegakan Hukum sangat penting untuk 
tetap menjadi prioritas pelaksanaan program kerja 
tersebut, mengingat: 

banyaknya pelanggaran hukum di daerah-daerah 
korflik, antara lain di Maluku, Poso, Aceh, Papua 
dan daerah-daerah konflik lainnya; 

98 



99 

3) Komisi II dan Komisi 1 menghargai upaya damai di 
daerah-daerah konflik yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah melalui Malino I dan Malino II. Namun 

2) Komisi II dan Komisi I mengharapkan agar 
Pemerintah memprioritaskan pelaksanaan program 
rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak atau 
hancur, khususnya sarana dan prasarana di bidang 
pendidikan dan penegakan hukum karena 
berfungsinya kembali secara normal di bidang 

penegakan hukum dan pendidikan sangat 
dibutuhkan guna terlaksananya penegakan hukum 
yang memenuhi rasa keadilan dan menjamin 
kehidupan masa depan anak-anak yang menjadi 
korban terjadinya konflik di Maluku, Papua, Poso, 
dan Aceh. Sehubungan dengan itu, diharapkan 
Pemerintah agar mengalokasikan anggaran untuk 
program rehabilitasi di daerah-daerah konflik dan 
diajukan ke DPR-RI guna diperjuangkan di Panitia 
Anggaran DPR-Rl. 

1) Komisi II dan Komisi I berpandangan bahwa dalam 
rangka menegakan supremasi hukum secara adil, 
tegas, jujur, dan tidak memihak, dengan dukungan 
masyarakat. Oleh karena itu, perlu terwujudnya 
sinkronisasi antara aparat penegak hukum dan 
keamanan dengan sikap profesional dalam 
menjalankan tugas penegakan hukum, sehingga 
penanganan kasus-kasus besar baik kasus KKN 
maupun kasus-kasus pelanggaran HAM di daerah- 
daerah konflik dapat diselesaikan sesuai aturan 
hukum yang berlaku. 
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6) Berkaitan dengan banyaknya konflik yang terjadi di 
dalam negeri, Komisi II dan Komisi I meminta 
kepada MENKO POLKAM untuk dapat 
mengikutsertakan Menteri Luar Negeri guna proses 
penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam 
negeri yang diantaranya menjadi perhatian dunia 
intemasional. 

5) Komisi II dan Komisi l mendukung upaya 
Pemerintah untuk meluruskan sikap dan persepsi 
yang kurang tepat dari sebagian masyarakat 
terhadap gerakan separatis Aceh. Untuk itu, dalam 
INPRES Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 10 Pebruari 
2002 telah dirumuskan secara jelas bahwa yang 
menamakan dirinya Gerakan Aceh Merdeka adalah 
Gerakan Separatis. 

4) Komisi l[ dan Komisi meminta kepada 
Pemerintah untuk mempertimbangkan status 
Darurat Sipil yang sampai saat ini masih berlaku di 
daerah Maluku dan Maluku Utara diganti dengan 
status Tertib Sipil. 

Komisi II dan Komisi meminta kepada 
Pemerintah agar kesepakatan-kesepakatan tersebut 
ditindaklanjuti secara arif dan bijaksana serta 
memperhatikan dari segala aspek dan aspirasi 
berbagai pihak serta diikuti dengan pemulihan 
keamanan dan pelaksanaan penegakan hukum yang 
memperhatikan hak asasi manusia. 
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a. Setelah meneliti dan mencermati program kerja 
Departemen Dalam Negeri yang dituangkan dalam 
REPET A Tahun Anggaran 2003, Komisi II DPR-RJ 
menggarisbawahi bahwa program pembangunan 
bidang politik, hukum, dan pembangunan daerah 
yang meliputi kegiatan penyempumaan perundang- 
undangan untuk menjamin pelaksanaan PEMILU 
2004 yang demokratis, melengkapi aturan-aturan 
pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang- 
Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang- 
Undang Nomor 25 Tahun 1999, dan mempercepat 
penanganan khusus untuk menyelesaikan 
permasalahan sosial, ekonomi dan politik di daerah- 
daerah konflik tetap perlu diprioritaskan dalam 
pelaksanaannya. 

b. Dalam rangka peningkatan kualitas 
penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri 
Komisi II DPR-RJ dapat memahami kenaikan 
usulan RAPBN Tahun 2003 sebesar 289 % apabila 
dibandingkan dengan APBN Tahun 2002, dan 
Komisi II DPR-RI dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan negara tetap berupaya 
memperjuangkan anggaran Tahun 2003 yang 
diusulkan oleh Departemen Dalam Negeri. 

c. Komisi II DPR-RJ menghargai upaya Departemen 
Dalam Negeri untuk menuntaskan penanganan/ 
tindak lanjut temuan BPK dari basil temuan 

B. Bidang Dalam Negeri, Otonomi Daerah, dan Aparatur 
Negara 

1. Masalah Bidang Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
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e. Dalam menangani berbagai persoalan yang telah 
dan akan muncul sebagai suatu akibat dari 
kebijaksanaan pemerintah yang lalu maupun 
perkembangan sekarang ini, Komisi II meminta 
kepada pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri, 
untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi, 
integritas, sinkronisasi, dan simplikasi dalam setiap 
pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah 

dalam menyelesaian berbagai persoalan bangsa ini. 

d. Memperhatikan pelaksanaan otonomi daerah masih 
ditemukan adanya konflik kewenangan antara 
pusat, provinsi, dan daerah termasuk masalah- 
masalah yang berkaitan dengan pengangkatan 
pejabat-pejabat di daerah, Bupati, Walikota dan 
Anggota DPRD dan lain-lain menunjukkan masih 
rendahnya kinerja aparat di jajaran Departemen 
Dalam Negeri. Oleh karena itu Komisi II DPR-RI 
meminta kepada Departemen Dalam Negeri agar 
secara terus menerus berupaya meningkatkan 
profesionalisme dan kinerja aparatur di jajaran 
Departemen Dalam Negeri. Hal ini dimaksudkan 
agar kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan 
otonomi daerah berjalan dengan baik disertai 
dengan pelayanan publik yang lebih baik. 

pemeriksaan tahun anggaran 2000 dan 2001. 
Namun Komisi II DPR-RI juga meminta kepada 
Departemen Dalam Negeri agar menuntaskan 
penanganan dan tindak lanjut temuan BPK tersebut, 
dilakukan secara terns menerus, konsisten, dan 
transparan. 
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f. Dalam upaya penyelesaian konflik yang timbul di 
daerah Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Irian Jaya 
dan daerah lainnya, Komisi II meminta 
DEPDAGRI dan Instansi terkait lainnya serta 
Pemerintah Daerah untuk terns mengupayakan 
penyelesaian dengan tegas, arif, dan bijaksana 

dengan mengoptimalkan potensi lokal, kultural 
yang ada, melalui pendekatan persuasif dan dialogis 
dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan 
perundang-undangan yang berlaku dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, terutama bagi kaum 
separatis bersenjata harus ditindak dengan tegas. 

g. Komisi II mendorong Departemen Dalam Negeri 
dan Otonomi Daerah mempersiapkan revisi RUU 
Nomor 22 Tahun 1999 dalam rangka tetap demi 
untuk kesejahteraan rakyat dan memperkokoh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

h. Menanggapi pelaksanaan otonomi yang dimulai 
Januari 2001, pada hakekatnya Komisi II DPR-RI 
mendukung dan menghargai semangat Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk 
melaksanakan otonomi daerah tersebut. Namun 
demikian Komisi II masih melihat bahwa 
pelaksanaannya diwamai euphoria berlebihan yang 
cenderung menyimpang dari tujuan otonomi 
daerah. Untuk itu keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia harus tetap menjadi 
pertimbangan utama dalam percepatan pelaksanaan 
otonomi daerah. Oleh karena itu upaya untuk 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dilakukan melalui 



104 

J. Proses pengembangan daerah otonom 
(pembentukan Propinsi, Kabupaten, Kota, termasuk 
peningkatan status daerah Kota Administratif) telah 
banyak diperjuangkan oleh Pemerintah/masyarakat 
daerah, dalam hal ini Komisi II mendorong upaya 
DEPDAGRI dan OTDA serta DPOD dalam 
merespon aspirasi pembentukan daerah tersebut 
terutama daerah-daerah yang mempunyai potensi, 
misalnya pembentukan Propinsi Leuser (Aceh 
Selatan). Walaupun demikian, Komisi II 
menggarisbawahi agar didalam usulan 
pembentukan Daerah Otonom yang telah memenuhi 
persyaratan ( administrasi dan persyaratan yang 

t. Menyimak usaha Departemen Dalam Negeri dalam 
upayanya menyelesaikan peraturan-peraturan 
pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999, Komisi II mengingatkan, agar dalam 
pembuatan peraturan pelaksanaan tersebut tetap 
memperhatikan aspirasi dan kenyataan di daerah, 
tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula 
halnya dengan pemerintahan di daerah ( dalam 
membuat peraturan daerah), khususnya dalam 
pembuatan peraturan daerah yang harus tetap 
memperhatikan aspirasi rakyat di daerahnya 
sebaliknya tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
termasuk perjanjian Internasional. 

kegiatan/pelaksanaan otonomi daerah justru harus 
bersifat menunjang dan memperkokoh 
Pemerintahan Nasional. 
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bi dang di program prioritas mengenai 

b. Memperhatikan progaram kerja jajaran 
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara tahun 2002 antara lain telah ditetapkan _ 

2. Masalah Bidang Aparatur Negara. 

a. Komisi II berpendapat bahwa basil evaluasi jajaran 
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara terhadap pelaksanaan beberapa peraturan 
kepegawaian hendaknya diadakan penyempurnaan, 
guna meningkatkan pendayagunaan aparatur negara 
khususnya dan pembangunan bangsa dan negara 
pada umumnya dapat terwujud. Sehubungan 
dengan itu dalam rangka memperhatikan 
pelaksanaan Otonomi Daerah terutama tentang 
keberadaan PNS tersebar di berbagai instansi baik 
di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, 
Komisi II mendesak kepada Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara untuk berupaya 
melakukan penyempumaan terhadap berbagai 
peraturan kepegawaian yang telah ada serta 
sosialisasinya. 

telah ditetapkan dalarn peraturan pemerintah), untuk 
segera diproses kelanjutannya dan diajukan RUU- 
nya ke DPR-RI. Diharapkan selambat-lambatnya 
akhir tahun 200 I semua aspirasi tersebut dapat 
diselesaikan sebagaimana mestinya. Dan 
selanjutnya Komisi II meminta DEPDAGRI untuk 
segera memberikan jawaban tentang kepastian bisa 
diterima atau tidaknya pembentukan daerah otonom 
kepada masyarakat daerah pengusul. 
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C. Bidang Pertanahan 

I. Komisi II menghargai upaya BPN dalam melaksanakan 
TAP MPR-RI Nomor IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN 
dan TAP MPR Nomor : IX/MPR-RI/2001 tentang 
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 
Alam, dengan agenda kegiatan yang disebut Panca 
Upaya Pembaharuan Agraria. Untuk itu, dengan 
memperhatikan demikian banyaknya kasus pertanahan 

Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu Program 
pengawasan dan penertiban Aparatur Negara, 
seperti penghematan, dan yang berkaitan dengan 
intensifikasi dan percepatan pemberantasan praktek 
KKN. Sehubungan dengan itu, Komisi II 
mendorong sekaligus meminta kepada Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara untuk segera 
mewujudkan dan melaksanakan program tersebut 
secara sungguh-sungguh, konsisten dan terus 
menerus sehingga segera terwujud pula aparatur 
negara yang bersih dan bertanggung jawab. 

c. Komisi II menghargai upaya dan kebijakan 
Kementerian PAN untuk meningkatkan dan 
mempermudah pelayanan dengan mengembangkan 
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang 
menyatukan/memadukan jenis pelayanan yang 
saling terkait dalam satu atap. Degan kaitan 
terse but, Komisi II meminta kepada MENP AN 
untuk meningkatkan mutu pelayanan, sehingga 
masyarakat dapat segera merasakan adanya 
langkah-langkah reformasi di bidang pelayanan 
oleh aparatur negara. 
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D. Pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Berdasarkan putusan Rapat BAMUS DPR-RI tanggal 22 
Nopember 200 I, Komisi II dan Komisi I ditugaskan untuk 
membahas persetujuan DPR-RI terhadap perrnintaan Presiden 
kepada DPR-RI melalui Surat Nomor R- 70 tanggal 26 
Oktober 2001 dan Surat Nomor R-72 tanggal 2 Nopember 
2001, Perihal: Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam rangka persiapan pembahasan, tanggal 23 Nopember 
200 I dilaksanakan Rapat Intern Gabungan Komisi II dan 
Komisi I DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI 
Bidang KORPOL dengan acara pemilihan dan penetapan 
Pimpinan Rapat Gabungan Komisi II dan Komisi I, dengan 
susunan pimpinan sebagai berikut: 

yang belum terselesaikan dengan baik di seluruh Tanah 
Air ini, Komisi II mendorong kepada BPN dengan 
jajarannya segera secara bersungguh-sungguh 
menentukan langkah-langkah penyelesaian secara 
proaktif, nyata dan positif baik dalam bentuk kebijakan 
maupun peraturan sesuai perundang-urrdangan yang 
berlaku dengan berorientasi agar masyarakat 
memperoleh keadilan yang didambakan serta terciptanya 
kesejahteraan bagi masyarakat. 

2. Komisi II berharap agar BPN segera melakukan evaluasi 
terhadap alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh 
APBN Tahun 2002 guna meningkatkan daya dukung 
dan kinerja dari jajaran BPN, dan selanjutnya apabila 
ada kekurangan anggaran segera agar diajukan kepada 
Komisi II guna dibahas dan diperjuangkan pada Panitia 
Anggaran. 



Rapat Gabungan Komisi II dan Komisi I pada tanggal 26 
Nopember 2001 telah menyelesaikan pembahasan 
persetujuan DPR-RI terhadap pengangkatan Calon KAPOLRI 
Saudara KOMJEN POL. DRS. DA'I BACHTIAR, SH 
menjadi KAPOLRI. 

Keputusan Rapat Intern Gabungan Komisi II dan Komisi I 
adalah untuk penyampaian visi dan misi Calon KAPOLRI 
dilaksanakan dalam Rapat Terbuka, sedangkan dialog/tanya 
jawab antara para Anggota Komisi Gabungan dengan Calon 
KAPOLRI dilaksanakan dalam Rapat Tertutup. 

Dalam Rapat Intern Gabungan Komisi II dan Komisi I 
dengan acara persetujuan DPR-RI terhadap Calon KAPOLRI 
Sdr. KOMJEN POL DRS. DA'I BACHTIAR, SH menjadi 
KAPOLRI, Fraksi-fraksi menyampaian pendapat akhir yang 
didasarkan penilaian dalam visi dan misi, serta 
jawaban/keterangan Calon KAPOLRI. Masing-rnasing Fraksi 
pada umumnya menyampaikan persetujuan dengan beberapa 
ha! yang menjadi catatan untuk menjadi perhatian apabila 
Calon KAPOLRI diangkat menjadi KAPOLRI, antara lain: 

l. Untuk menuntaskan kasus perjudian, kasus 27 Juli 1996, 
kasus Narkoba, dan kasus pemboman. 

2. Komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan moral, 
integritas, dan profesionalitas POLRI yang akan datang. 

3. Visi dan misi menjadi bahan dalam rangka pelaksanaan 
tugas pengawasan oleh Komisi II dan Komisi I DPR-RI. 

Ketua (Ketua Komisi II) 
Wk. Ketua (Ketua Komisi I) 
Wk. Ketua (Wk. Ketua Komisi II) 
Wk. Ketua (Wk. Ketua Komisi I) 
Wk. Ketua (Wk. Ketua Komisi II) 

1. A .. Teras Narang, SH 
2. Ibrahim Ambong, MA 
3. Ferry Mursyidan Baldan 
4. Ishak Latuconsina, MSc 
5. H. Deddy Sudarmadji 
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Dalam Rapat Pleno Komisi II tanggal 14 Pebruari 2002, Sub 
Komisi Hukum dan HAM Komisi II melaporkan bahwa : 

l . Prosedur pengiriman surat agar disesuai seperti 
AMPRES (Amanat Presiden), dan 

2. Menyarankan agar hasil penyelidikan Komisi 
Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh 
diserahkan terlebih dahulu kepada KOMNAS HAM, 
sebagaimana tugas dan kewenangannya berdasarkan 
Pasal 18 ayat ( 1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM, sehingga prosedur dan kewenangan 
berdasarkan Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 43 ayat (2) UU 
No. 26 Tahurt 2000 menjadi terpenuhi. 

Menyikapi laporan Sub Komisi Hukum dan HAM Komisi II 
tersebut, Komisi II dalam Rapat Intern tanggal 14 Pebruari 
2002 memutuskan untuk mengusulkan kepada Pimpinan DPR 
untuk mengirim surat kepada Presiden mengenai pengiriman 
surat kembali agar sesuai dengan AMPRES ( Amanat 

Berdasarkan Keputusan BAMUS tanggal tanggal I 0 
Desember 2001, Komisi II ditugasi untuk membahas dan 
menangani pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk 
kasus tindak kekerasan di Aceh sebagaimana yang diusulkan 
oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI kepada DPR~RI. 
Untuk menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi II dalam 
Rapat Intern tanggal 7 Januari 2002 memutuskan agar Sub 
Komisi Hukum dan HAM Komisi II untuk mempersiapkan 
proses pembahasan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc 
tersebut dan selanjutnya dilaporkan pada Rapat Pleno Komisi 
II. 

E. Pembahasan pembentukan Pengadilan HAM Adhoc 
untuk kasus tindak kekerasan di Aceh 
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Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 menetapkan bahwa 
pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, 
dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan 
undang-undang. 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 83 ayat ( 1) Anggota KOMNAS HAM 
berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan 
usulan KOMNAS HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku 
Kepala Negara dan penjelasannya menyatakan "Usulan 
Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh 
aspirasi dari berbagai Japisan masyarakat sesuai dengan 
syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 
70 (tujuh puluh) orang. 

Sesuai surat KOMNAS HAM tanggal 26 Oktober 200 l dan 6 
Nopember 2001 disampaikan usulan daftar nama Calon 
Anggota KOMNAS HAM sejumlah 34 orang untuk dipilih 
DPR-RI sejumlah 17 orang dan berdasarkan keputusan Rapat 

F. Pemilihan Keanggotaan Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia 

Presiden) dan juga sekaligus menyampaikan bahwa DPR-RI 
menyarankan agar basil Penyelidikan Komisi Independen dan 
pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh diserahkan kepada 
KOMNAS HAM sebagaimana tugas dan kewenangannya 
berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UV No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM, sehingga prosedur hukum dan kewenangan 
berdasarkan Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 43 ayat (2) UU No. 
26 Tahun 2000 terpenuhi. 
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l. Zoemrotin 

2. Sri Wahyuningsih 

3. Todung Mulya Lubis 

4. Hendardi 

5. Abdul Hakim Garuda Nusantara 

6. Erny Hafild 

7. W ardah Hafidz 
/ 

8. Mansour Faqih 

9. Mohammad Farid 

10. Anti Sulaiman 

11. Zohra Andi Baso 

12. M.M. Billah 

13. Chandra Setiawan 

14. Anshari Thayib 

15. M. Habib Chirzin 

16. Ora. Medelina K. Hendytio 

17. DR. Ora. Ruswiati Suryasaputra, SE, MS 

18. Ors. H. Amidhan 

19. Rudi M. Rizki, SH, LLM 

20. Ir. Salahuddin Wahid 

21. Ora. Hj. Yies Sa'dyah Maksum, MPd 

BAMUS tanggal 14 Januari 2002, Komisi II ditugasi untuk 
memproses pembahasannya. 

Nama-nama yang diajukan KOMNAS HAM tersebut adalah : 



Mengirim surat pemberitahuan kepada calon 
Anggota KOMNAS HAM untuk memenuhi 
persyaratan administrasi, yaitu :. 

* 

Konfirmasi mekanisme penjaringan yang dilakukan 
KOMNAS HAM atas 34 (tiga puluh empat) calon 
yang diusulkan kepada DPR. (Rapat Dengar 
Pendapat dengan KOMNAS HAM tanggal 29 Mei 

2002). 

* 

1. Tahap I 

Mekanisme pembahasan mengacu pada proses pembahasan 
pejabat publik yang pemah dilaksanakan oleh Komisi II dan 
terbagi menjadi 5 tahap, yaitu : 

22. DR. Hasbalah M. Saad 

23. Prof. Dr. Achmad Ali, SH,MH 

24. Prof.Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH,LLM 

25. H. Abdy S. Kusumanegara, MBA 

26. Victor D. Sibarani, SH 

27. H. Yuwaldi, SH 

28. Dr. Taheri Noor, MA 

29. Drs. Hasto Atmojo Suroyo 

30. Dr. Enny Soeprapto, PhD 

31. Drs. P. Gunardo 

32. Maiyasyak Johan, SH 

33. Masfar Safar, SH 

34. H. Muh. Said Nisar, SH,LLM 
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Menerima masukan/tanggapan masyarakat tentang 
calon anggota KOMNAS HAM tanggal 28 Mei s/d 
3 Joni 2002. 

* 

f. Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) buah 

g. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Caton 
Anggota dan kesediaan mengikuti proses 
seleksi pencalonan. 

Pengumuman tentang nama-nama calon Anggota 
KOMNAS HAM kepada masyarakat (telah 
dilaksanakan melalui konperensi pers Pimpinan 
Komisi II tanggal 13 Mei 2002 dan dalam bentuk 
layanan iklan di media massa (Kompas, Media 
Indonesia, Rakyat Merdeka, Republika, Rakyat 
Merdeka, TVRI, dan RCTI) hari Selasa 28 Mei 
2002 

* 

e. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan 
Rohani. 

c. Daftar Kekayaan (benda bergerak/tidak 
bergerak, tabungan, deposito) 

d. Copy tanda bukti NPWP 

a. Makalah dengan thema "Penegakan HAM di 
Indonesia", maksimum 5 (lima) halaman 
diketik I Yi spasi (satu setengah) spasi. 

b. Daftar Riwayat Hidup, termasuk latar 
belakang/pengalaman di bidang Hak Asasi 
Manusia. 

2. Tahap II 



* 

Rapat Kornisi II penentuan calon Anggota 
KOMNAS HAM tanggal I Juli 2002. 

Menyampaikan laporan ke Badan Musyawarah (± 1 
rninggu setelah penentuan calon Anggota 
KOMNAS HAM). 

* 

5. Tahap V 

Rapat Pleno Khusus Komisi II yang bersifat Terbuka 
untuk Fit and Proper Test tanggal 26 Joni 2002 s/d 1 
Juli 2002. 

4. Tahap IV 

Mengirirnkan surat kepada calon anggota 
KOMNAS HAM yang akan Fit and Proper Test, 
tanggal 6 s/d 24 Joni 2002. 

* 

Rapat Pleno Komisi II mernbicarakan hasil seleksi 
administrasi atas setiap calon yang memenuhi 
syarat untuk klarifikasi dan Fit and Proper Test 
(tanggal 5 Joni 2002). 

* 

Seleksi Administrasi calon Anggota KOMNAS 
HAM oleh Tim Kecil. (tanggal 4 Joni 2002). 

* 

3. Tahap III 

Pajak, Masukan/informasi Laporan Dirjen 
Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung. 

RDPU dengan Organisasi dan LSM yang bergerak 
dibidang HAM, antara Iain: LeIP, LBH, Kontras, 
YLBHI, Koalisi Perempuan Ormas-ormas 
Keagamaan : MUI, NU, PP Muhammadiyah, PGI, 
PHDI, dan W ALUBI, tanggal 27 dan 30 Mei 2002. 

* 

* 
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l. H.R. Joko Soegianto, SH 

2. Drs. Bambang W. Soeharto 

3. Dr. Ir. H.S. Dillon 

4. Samsudin 

5. Dr. Saafroedin Bahar 

Sesuai dengan Surat KOMNAS HAM tanggal 26 Oktober 
200 l dan 6 Nopember 200 l disampaikan usulan daftar nama 
Calon Anggota KOMNAS HAM sejumlah 34 orang untuk 
dipilih DPR-RI sejumlah 17 orang. Sedangkan Undang- 
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa "Anggota KOMNAS 
HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan 
usulan KOMNAS HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku 
Kepala Negara" dan penjelasannya menyatakan "Usulan 
Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh 
aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan 
syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 
70 (tujuh puluh) orang. Untuk itu, Komisi II pada Rapat 
Dengar Pendapat dengan KOMNAS HAM tanggal 30 Mei 
2002 disepakati untuk menambah calon Anggota KOMNAS 
HAM dari Anggota KOMNAS HAM yang ada saat ini. Dan 
pada tanggal 7 Juni 2002 KOMNAS HAM mengirim 10 
(sepuluh) nama Anggota KOMNAS HAM yang bersedia 
dicalonkan kembali. Adapun 10 ( sepuluh) nama terse but 
adalah: 

Rapat Paripuma Dewan untuk pengesahan basil 
Komisi II atas nama-nama calon Anggota 
KOMNAS HAM (diusulkan 8 Juli 2002). 

* 



4. Dalam memproses pembahasan, penilaian, dan 
pemilihan Calon Anggota KOMNAS HAM, Komisi II 
tetap mengacu pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur 
dan menetapkan "jumlah 35 (tiga puluh Jima) orang 
anggota KOMNAS HAM dipilih oleh DPR-RI", dan 

3. Dengan telah diserahkannya kepada Komisi II tambahan 
10 (sepuluh) orang Calon Anggota KOMNAS HAM 
yang berasal dari Anggota KOMNAS HAM lama, maka 
Komisi II setuju surat KOMNAS HAM Nomor: 
1.424/TUA/Vl/2002 dan Nomor : 1.425/TUA/Vl/2002 
tanggal 7 Juni 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

2. Komisi II menerima dan menyetujui tambahan I 0 
(sepuluh) orang Calon Anggota KOMNAS HAM untuk 
diproses dan diberi kesempatan untuk memenuhi 
persyaratan administrasi yang ditetapkan Komisi II 
paling lambat tanggal 24 Juni 2002, pukuJ 16.00 WIB. 

1. Disepakati untuk mendrop 1 (satu) orang Calon Anggota 
KOMNAS HAM yaitu Sdr. Erny Hafild karena sama 
sekali tidak menyerahkan persyaratan yang ditetapkan 
oleh Komisi II. 

Dalam Rapat Komisi II tanggal 10 Juni 2002 diputuskan 
antara lain: 

10. Soegiri, SH 

9. Drs. Koesparmono Irsan, SH,MBA,MM 

6. B.N. Marbun, SH 

7. Soelistyowati Soegondo, SH 

8. Aisyah Aminy, SH 

I 16 
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2. Ir. Salahuddin Wahid; 

3. Abdul Hakim Garuda Nusantara; 

4. M. Habib Chirzin; 

5. Mohammad Farid; 

1. Mansour Fakih; 

Selanjutnya Komisi II mempersiapkan pelaksanaan Fit and 
Proper Test terhadap 43 (empat puluh tiga) Calon Anggota 
KOMNAS HAM yang akan dilaksanakan pada tanggal 26, 
27, 28 Juni 2002 dan 2, 3, 4 Juli 2002. 
Dari 43 orang Calon, 2 (dua) orang Calon yaitu Sdr. Drs. 
Bambang W. Soeharto dan Sdri. Aisyah Aminy, SH telah 
mengundurkan diri. Sehingga yang mengkuti proses Fit and 
Proper Test sebanyak 41 (empat puluh satu) Calon Anggota 
KOMNAS HAM. Dari basil Fit and Proper Test dilanjutkan 
dengan Rapat Intern Khusus Komisi II DPR RI tanggal 8 Juli 
2002 untuk melakukan pemungutan suara/mengambil 
keputusan. Dari basil pemungutan suara dapat diputuskan dan 
ditetapkan sebnayak 23 (dua puluh tiga) orang dari 41 (empat 
puluh satu) orang Calon Anggota Komnas HAM. Adapun 
nama-nama tersebut adalah : 

5. Komisi II dengan mempertimbangkan akan keleluasaan 
dalam melakukan proses Fit and Proper Test masih 
memberikan kesempatan kepada KOMNAS HAM untuk 
menyampaikan tambahan lagi Calon Anggota KOMNAS 
HAM kepada DPR-RI paling lambat tanggal 24 Juni 

2002, pukul 16.00 WIB. 

karena itu menyetujui untuk memilih 35 (tiga puluh 
lima) Calon Anggota KOMNAS HAM dari Calon yang 
diajukan oleh KOMNAS HAM. 



22. DR. Hasballah M. Saad; 

23. Soelistyowati Soegondo, SH; 

Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Rak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa 
"Anggota Komnas HAM berjumla 35 (tiga puluh lima) orang 
yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan 
oleh Presiden selaku Kepala Negara", maka Komisi II DPR- 
RI merekomendasi kepada Anggota Komnas HAM yang baru 

20. Prof. DR. Achmad Ali, SH, MH; 

21. H. Yuwaldi, SH; 

19. DR. Ora. Ruswiati Suryasaputra, SE, MS; 

18. Ors. Hasto Atmojo Suroyo; 

16. Samsudin; 

17. H.R. Joko Soegianto, SH; 

11. DR. Taheri Noor, MA; 

12. Enny Soeprapto, Phd; 

13. DR. Saafrudin Bahar; 

14. Anshari Thayib; 

15. Ors. H. Amidhan; 

9. Chandra Setiawan; 

10. 

8. MM. Billah; 

7. Zoemrotin; 

6. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MBA, MM; 
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NO. NAMA JABATAN TGL.LAHIR 

I. M. SOEDARSONO, SH KPT. PALEMBANG 17-11-1939 

2. HARIFIN, TUMP A, SH,MH WKPT. PALEMBANG 23-02-1943 

·3. H. BEN SUHANDA SY AH, SH KPT. BANDUNG 27-09-1942 

4. SLAMET RIY ANTO, SH KPT.MEDAN 28-08-1940 

5. MARUARAR SIAHAAN, SH KPT BENGKULU 16-12-1942 

PERADILAN UMUM 

G. Pemilihan Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung 

Sesuai dengan Surat Ketua MA Nomor : KMA/146/RHS/ll/ 
2002 tertanggal 20 Februari 2002 dan Surat Ketua MA 
Nomor : KMN147/II/2002 tertanggal 20 Februari 2002, 
Ketua MA telah menyampaikan 68 daftar nama-nama Caton 
Hakim Agung kepada Ketua DPR-RI, terdiri atas : 
l) Peradilan Umum sebanyak 32 orang; 

2) Peradilan Agama sebanyak 15 orang; 
3) Peradilan militer sebanyak 5 orang; 
4) Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 6 orang; 
5) Non Karier sebanyak 14 orang; 
6) Kejaksaan Agung sebanyak 2 orang. 

Selanjutnya BAMUS menjadualkan dalam Rapat Paripurna 
Tanggal 15 Juli 2002 guna mendapatkan pengesahan terhadap 
23 ( dua puluh tiga) orang calon Anggota Komanas HAM 

yang telah diputuskan oleh Komisi II DPR-RI. 

terbentuk ini untuk segera melakukan proses pemilihan 
terhadap kekurangan Anggota Komnas HAM sebanyak 12 

( dua be las) orang sesuai mekanisme yang ada di Komanas 
HAM. 
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NO. NAMA JABATAN TGL.LAHIR 

6. MUNZIRI SY ARKA WI, SH KPT.PAL U 08-06-1941 

7. STEPANUS SUTRISNO, SH.MH KPT DENPASAR 10-04-1942 

8. RIJANTO, SH KPT. SURABAYA 16-06-1941 

9. BA YHAQI IDRUS, SH WKPT. SEMARANG 14-05-1939 

10. LEOPOLD LUHUT KPT.KUPANG 10-02-1940 

HUTAGALUNG,SH,MH 

11. TONGGO TUAH SIHITE, SH KPT. JAYAPURA 27-10-1941 

12. IMAM SOEKARNO, SH KPT. RIAU 10-11-1940 

13. ABNER HUT A GAOL, SH WKPT. JAKARTA 03-10-1939 

14. ABBAS SAID, SH KPT.JAMBI 19-09-1943 

15. AMURLAN SIREGAR, SH KPT. T ANJUNG 

KARANG 02-07-1939 

16. DJOKO SARWOKO, SH.MH WKPT . T ANJUNG 21-12-1942 

KARANG 

17. IMAM SOETIKNO, SH KPT. MATARAM 09-10-1939 

18. I MADE ARKA, SH KPT.MANADO 21-12-1939 

19. H. SAMANG HAMIDI, SH KPT. BANJARMASIN 06-01-1941 

20. KARDJONO KPT. PANDANG 29-08-1939 

DARMOA TMODJO, SH 

21. SULAEMAN EFFENDI, SH KPT. KENDARI 19-12-1940 

22. GUSTI MADE LINGGA, SH KPT. 05-08-1942 

PALANGKARYA 

23. H. DIRWOTO, SH KPT. YOGYAKARTA 25-04-1942 

24. PARWOTO WIGNJOSUMARTO, DIREKTUR 14-12-1945 

SH PERDATA NIAGA 

MA-RI 

25. NY. SUSANTI ADINUGROHO, KAPUS LITBANG 04-07-1941 

SH.MH HUKUM DAN 

PERADILAN MA-RI 
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NO. NAMA JABATAN TGL. LAHIR 

l. H.M. SALEH RASYID, SH KPTA. JAKARTA 16-04-1939 

2. DRS. H. ABDUL MANAN, SH; KPTA.MEDAN 01-01-1947 

S.IP. M,Hum 

3. DRS. H. CHA TIB RAS YID, SH KPT A. PONTIANAK 27-09-1947 

4. DRS. H. MARTADI, SH KPTA PADANG 29-12-1943 

5. DRS.H. MUH. HASAN H. MUH, KPTA. KUPANG 08-02-1947 

SH,MH 

6. DRS. H.M. ZAINAL IMAMAH, KPT A. SAMARINDA 10-10-1948 

SH.MH 

7. DRS. H. HABIBURAHMAN, SH. KPTA. PEKANBARU 10-08-1945 

Hum 

8. DRS .. H. SOUFY AN M. SALEH, KPTA. BANDA ACEH 07-07-1947 

SH 

PERADILAN AGAMA 

NO. NAMA JABATAN TGL. LAHIR 

26. H. SUPARNO, SH DIREKTUR HUKUM 29-02-1944 

DAN PERADILAN 

MA-RI 

27 ANDAR PURBA, SH DIRERKTUR 19-12-1941 

PERDAT A MA-RI 

28. MOEGIHARDJO, SH DIREKTUR PIDANA 18-09-1942 

MA-RI 

29. KARTIDJAN, SH WKPT 29-10-19410 

BANJARMASIN 

30. IDA BAG US NGURAH KPT. PONTIANAK 14-10-1942 

ADNYANA,SH 

31. H. SYAHRIAL THAHIR, SH KPT. SAMARINDA 30-12-1939 

32. A TJA SONDJAJA, SH WKPT PEKANBARU 
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NO. NAMA JABATAN TGL. LAHIR 

I. NY. TITI NURMALA SIAGIAN, KPT. T.U.N. NEDAN 26-08-1941 

SH 

2 SOEDARSONO, SH KPT. T.U.N. 05-06-1941 

MAKA SAR 

3. SOFY AN ABBAS, SH. KPT. TUN. 10-06-1939 

SURABAYA 

4. MARCUS LANDE, SH KPT. TUN. JAKARTA 03-09-1939 

5. NY.DELIANA WKPT. TUN. 16-07-1940 

SA YUTI ISMUDJOKO, SH JAKARTA 

6. NY. DRA. TAMRUKMI M. HAKIM TINGGJ 09-05-1939 

CHANIJOEN, SH YUSTISIAL MA-RI 

7. MA YJEN TNI TIMOR KABABINKUM TNI 14-08-1947 

P. MANURUNG, SH 

8. LAKSDA TNI NE KEN LAKSA 17-06-1943 

TARIGAN,SH KAMAHMILGUNG 

9. BRIGJEN TNI IM RON WALAKSA 08-12-1945 

ANWAR!, KAMAHMILGUNG 

7 
PERADILAN T.U.N & MILITER 

9. DRS. MUH BACHRUN, SH KPT A. BANDAR 20-01-1942 

LAMPUNG 

10. DRS.H. RUSDIANSYAH, SH KPTA BANJARMASIN 07-11-191 

11. DRS. HAMDAN. SH KPTAAMBON 30-07-1944 

12. DRS.H. ZAINAL ARIFIN SY AM, KPT A. SEMARANG 09-90-1939 

SH 

13. DRS. H. KHALILURAHMAN, KPTA YOGYAKARTA 20-12-1949 

SH,MBA .r- 
) 

14. DRS.H. JUZMI HAKIM, SH KPT A. MAKASAR 'c 

15. DRS. H. MOH. THAHIR, SH KPT A JAYAPURA 
' { 



123 

NO. NAMA JABATAN TGL.LAHIR 

I. PROF. DR.H. KAMARUDDIN DOSEN. FH. UNAS 232-10-1941 

SALLE, SH, MH 

2. PROF.DR. MIEKE KOMAR, GURU BESAR F.H. 02-03-1942 

SH.MCL UMP AD 

3. PROF.DR.H. AHMAD GURU BESAR TETAP 16-09-1942 

SUKARDJA, SH IAIN SY ARIF 

HIDAYATULLAH 

4. PROF. REHNGENA PURBA, GURUBESAR 25-11-191942 

SH.MS F.H. USU MEDAN 

5. PROF.DR. MUCHSIN, SH DOSEN F.H. UGM 

6. SORTA EDWIN MANTAN W AKIL 11-09-1938 

SIMANJUNT AK, SH SEKJEN MA-RI 

7. H. SAKIR ARDJWINA TA, SH MANTAN 31-12-19380 

KPTBANDUNG 

8. WJRYAWAN,SH KPT. MAKASAR 02-02-1939 

9. PROF.DR. H. SYAJCHUL HAD! GURU BESAR IAIN 11-01-1941 

PURNOMO,MA SUNAN AMPEL 

SURABAYA 

10. PROF.DR. KADRI HUSIN, DOS EN 14-11-1943 

SH,MH PASCASARJANA 

NON KARIER 

NO. NAMA JABATAN TGL.LAHIR 

SH,CN 

JO. LAKSMA TNI (PURN) M. MANTAN 22-05-1944 

ARSY AD GAF AR, SH WAKABANINKUM 

TNJ 

11. KOL. CHK. (PURN) MARULI DIREKTUR PIDANA 22-12-1943 

PANDJAITAN, SH MILITER DAN TATA 

USAHA MILITER I 
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Daftar nama calon Hakim Agung yang berasal baik dari 
kalangan Hakim karier maupun dari luar kalangan Hakim 
karier disusun berdasarkan konsultasi antara Dewan 
Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Mahkamah Agung yang 
pelaksanaannya disesusikan dengan ketentuan yang berlaku 
bagi lembaga masing-masing. 

Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara 
dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Konsultasi dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 
ayat (l) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi : 

Sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti proses 
pemilihan Caton Hakim tersebut melalui Pimpinan DPR- 
Rl/Wakil Ketua DPR-RI/KORPOL, Pimpinan Komisi II 
DPR-RI telah mengirim surat kepada Ketua MA-RI untuk 
meminta waktu (hari Kami, 16 Mei 2002 pukul 14.00 WIB) 
untuk mengadakan konsultasi membahas masalah pencalonan 
Hakim Agung tersebut. 

NO. NAMA JABATAN TGL. LAHIR 
F.H. UNILA 

II. AHMAD ZEN UMAR PURBA, GURU BESAR 

SH.LLM F.H. UI 

12. PROF.DR. PHILIPUS M. GURU BESAR 

HADJON, SH F.H. UNAIR 

13. H. ABDURRAHMAN, SH,MH DOSEN F.H. 07-06-1949 

UNIV LAMBUNG 

MANGKURAT ':y 
14. DRS. ABDUL KADIR, SH MANTAN KPTA lv.<;: ~:v 

SURABAYA 
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I. Pengawasan di bidang pelaksanaan anggaran dan 
pembangunan. 
Pengawasan di bidang ini, Komisi II akan terus 
melanjutkan kegiatan pengawasan seperti pada masa 
lalu, yaitu menerima laporan dari masyarakat, 
melakukan Kunjungan Kerja pada setiap masa reses 
DPR-RI, mengadakan konsultasi dengan Badan 
Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan 
dan Pembangunan, POLRI dan Kejaksaan Agung RI. 

2. Pengawasan dibidang pelaksanaan dan penegakan 
hukum. 
Dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum 
dan kepercayaan masyarakat pada supremasi hukum, 
Komisi II akan terus melakukan pengawasan dan 
koordinasi serta konsultasi dengan para aparat penegak 
hukum (Polri, Jaksa, dan Advokat). 

H. Membahas Surat Interpelasi Anggota DPR tentang Dana 
BANPRES dan Kunjungan Presiden ke Timor Timur 

Berdasarkan keputusan BAMUS, Komisi II dan Komisi 
ditugasi untuk mempelajari Interpelasi Anggota DPR-RI 
tentang Dana BANPRES dan Kunjungan Presiden ke Timor- 
Timur. 
Komisi II dan Komisi I DPR-RI merencanakan melakukan 
Rapat Kerja Gabungan Komisi dengan MENKO POLKAM 
dalam rangka mendengarkan penjelasan tentang masalah 
kunjungan tersebut. 
Kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Komisi II 
antara lain adalah sebagai berikut : 



4. Pembahasan masalah penstrwa penyerangan 
Batalyon Gabungan di Ambon tanggal 14 Juni 2001 
bersama dengan Komisi I; 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk 
menangani dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 
tersebut, adalah melakukan Rapat Kerja/Rapat Dengar 
Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum, serta 
konsultasi dengan instansi yang berwenang terhadap 
berbagai persoalan yang disampaikan. 

4. Disamping itu, Komisi II menangani masalah-masalah 
tertentu yang merupakan penugasan BAMUS, yaitu : 

I. Pembahasan pemilihan Anggota KOMNAS HAM. 

2. Pembahasan pemilihan Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung. 

3. Pembahasan pemilihan Hakim Ad Hoc pada 
Mahkamah Agung. 

3. Penerimaan dan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan 

Masyarakat. 
Sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan 
pada Tahun Sidang 2001-2002, Komisi II akan terus 
melakukan kegiatan penerimaan dan menindaklanjuti 
aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan 
secara langsung maupun tidak langsung ke- DPR- 
Rl/Komisi II DPR-RI. 

Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain 
adalah melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, 
Rapat Dengar Pendapat Umum, dan dialog serta 
kunjungan-kunjungan Japangan. 
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Menjaga stabilitas nasional melalui upaya 
peningkatan persatuan dan kesatuan serta 

* 

c. Secara umum seluruh program ditujukan untuk : 

pertimbangan atas berbagai permasalahan yang 
diantisipasi dan akan dihadapi oleh Departemen Dalam 
Negeri pada Tahun 2003. 

berdasarkan disiapkan Program b. Rancangan 

1. Departemen Dalam Negeri 

a. Program RAPBN Departemen Dalam Negeri Tahun 
2003, dijabarkan dari RENSTRA Departemen Dalam 
Negeri dan REPETA Tahun 2003 DDN serta dinamika 
permasalahan yang berkembang di daerah dan 
masyarakat pada umumnya. 

Hasll-hasil Pembahasan Panitia Anggaran Komisi II Dengan 
Pasangan Kerja 

Fungsi Anggaran 
Kegiatan di bidang anggaran (budgeting), Komisi II telah 

melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
bidang Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Dalam 
Negeri dan Otonomi Daerah, Kantor Badan Kepegawaian Negara, 
Kantor Lembaga Administrasi Negara. APBN dimaksud adalah 
Tahun Dinas 2002, dan RAPBN Tahun Dinas 2003. Untuk 
menangani masalah anggaran ini, Komisi II membentuk 
Panitia/Tim Anggaran, yang ditugasi untuk menangani dan 
mengkoordinasikan masalah-masalah perencanan dan pelaksanaan 
serta pengawasan anggaran masing-masing pasangan kerja. dari 
Komisi II ditugaskan kepada Marah Simon MHD. Syah, Drs. J.M. 
Nailiu, H. Syafriansyah, BA, H. Syaifullah Adnawi, SH, dan H.E. 
Tatang Kurniadi, SH, L.T. Susanto, dan Sayuti Rahawarin. 



informasi Koordinasi pelaksanaan sis tern 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 

* 

Pengawasan pelaksanaan dan sistem perijinan 
daerah. 

* 

d. Sesuai PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi maka dalam tahun 2003 terdapat 19 
kewenangan Departemen Dalam Negeri yang akan 
didekonsentrasikan dan merupakan kewenangan yang 
sangat strategis sebagai sumber perekat dan unsur 
penunjang suksesnya Otonomi Daerah. 

e. Adapun kewenangan Departemen Dalam Negeri yang 
akan didekonsentrasikan adalah : 

Mewujudkan keserasian pembangunan antar daerah 
dan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme 
sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dan 
peningkatan produktifitas daerah maupun 
masyarakat serta upaya dukungan tersedianya DAK 
untuk beberapa sektor kedaerahan dan 
kemasyarakatan yang sangat strategis. 

* 

Mendorong terciptanya kualitas pelayanan publik di 
jajaran Pemerintah Daerah melalui proses yang 
berkesinambungan dalam upaya mewujudkan good 
governance. 

* 

Mengawal pelaksanaan Otonomi Daerah melalui 
upaya pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah 
dan peran propinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat 
melalui asas dekonsentrasi. 

* 

mendukung terciptanya sistem politik yang 
demokratis. 
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Koordinasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 

* 

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota. 

* 
* 

Pengawasan pelaksanaan pedoman pengelolaan 
Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan 
lainnya. 

Pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah. 

* 

Sosialisasi pedoman pengaturan desa. * 

Sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan pedoman 
pengelolaan kawasan perkotaan. 

* 

Sosialisasi dan pengawasan peraturan tentang 
pengaturan keuangan dan tata tertib DPRD. 

* 

Sosialisasi dan Koordinasi pelaksanaan kerjasama 
antar daerah/desa dan antara daerah/desa dengan 
pihak ketiga. 

* 

Sosialisasi kebijakan pengembangan sistem politik 
nasional. 

* 

* 

Koordinasi pelaksanaan standar dan sosialisasi 
administrasi kependudukan. 

Koordinasi perencanaan dan pengendalian 
pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. 

* 

Koordinasi pelaksanaan pedoman kesatuan bangsa. * 

Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum di daerah. 

* 



* Program Pembangunan Daerah Khusus. 

g. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan 
dekonsentrasi adalah untuk mendukung fungsi Gubernur 

Program Pengawasan Aparatur Negara. * 

* 

Program Pemberdayaan Masyarakat. 

Program Pembangunan dan keserasian kebijakan 
kependudukan. 

* 

Pembangunan. 
Program Informasi Kualitas Peningkatan * 

* 

Program Pengembangan Otonomi Daerah. 

Program Pengembangan Budaya Politik. 

* 

yaitu: 

* Penanganan berbagai permasalahan yang bersifat 
khusus atau tugas pelayanan umum yang belum 
termasuk dalam lingkup tugas-tugas dari instansi- 
instansi yang berada di wilayah Propinsi yang 
bersangkutan. 

f. Ke-19 kewenangan dekonsentrasi Departemen Dalam 
Negeri tersebut dikristalisasikan ke dalam 7 program 

Pelaksanaan pelantikan Bupati dan Walikota oleh 

Gubernur. 
* 

Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/ 

Kota. 

* 

Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah 
(Perda), Keputusan Kepala Daerah, Keputusan 
DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. 

* 
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Program Pengembangan dan Keserasian 
kebijakan Kependudukan Rp. 17. 700.000.000,- 

* 

Masyarakat Program Pemberdayaan 
Rp.19.471.000.000,- 

* 

Program Peningkatan Kualitas lnformasi 
Pembangunan Rp. 14.160.000.000,- 

* 

Rp. 70.800.000.000,- 

Program Pengembangan Budaya Politik : * 

Rp. 236.410.000.000,- 

Program Pengembangan Otonomi Daerah : * 

sebagai wakil Pemerintahan dalam menunjang suksesnya 
pelaksanaan Otonomi Daerah. 

h. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka 
Departemen Dalam Negeri mengusulkan RAPBN Tahun 
2003, sebesar Rp. 1.053.424.438.948 yang terdiri dari : 

1) Anggaran Rutin Rp. 442.833.438.948,- yaitu untuk: 

Belanja Pegawai: Rp. 160.791.999.948,- 

Belanja Barang Rp. 209.774.332.000,- 

Belanja Pemeliharaan Rp. 35.903.259.000,- 

Belanja Perjalanan Rp. 36.363.938.000,- 

2) Anggaran Pembangunan Rp. 610.591.000.000,- 
Yang didistribusikan kedalam 12 sektor, 19 
subsektor dari 27 Program dan sudah termasuk 
alokasi dana untuk kegiatan dekonsentrasi 
Departemen Dalam Negeri di Provinsi sebesar Rp. 
445.891.000.000,- yaitu : 
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c. Tercapainya keseimbangan pertumbuhan 
ekonomi antar daerah secara proporsional. 

b. Terwujudnya kualitas pelayanan umum yang 
merata antar daerah. 

an tar seimbang pemerintahan secara 

Pemerintah Daerah. 

penyelenggaraan kualitas a. Terwujudnya 

2. Sasaran 

b. Untuk menjamin terpenuhnya tingkat 
pelayanan masyarakat yang merata antar 
daerah/wilayah/kawasan. 

c. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
seimbang antar daerah/wilayah kawasan. 

d. Untuk mendorong tumbuhnya pemahaman dan 
komitmen kebangsaan yang sama di seluruh 
lapisan masyarakat. 

a. Untuk rnenjaga keseimbangan kemampuan 
penyelcnggaraan pemerintahan secara vertikal 
maupun horizontal. 

l. Tujuan 

Selain dari pada itu Departemen Dalam Negeri 
mengusulkan DAK Kewilayahan dengan tujuan dan 
sasaran sebagai berikut : 

Program Penanganan Daerah Khusus 
Rp.26.530.000,- 

* 

Program Pengawasan Aparatur Negara 
Rp.60.800.000.000,- 

* 
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dana 
yang 

Alokasi Umum dan 
membiayai kegiatan 

Dana 
untuk 

keterbatasan 
dekonsentrasi 

d. Wilayah tertinggal. 

e. Wilayah Pesisir dan gugusan kepulauan. 

f. Wilayah kumuh perkotaan. 

Permasalahan mendasar pada wilayah-wilayah 
problematik antara lain kondisi sosial ekonomi yang 
sangat rendah, kondisi sarana dan prasarana infrastruktur 
wilayah sangat rendah, minimnya aktifitas pembangunan 
dibandingkan dengan wilayah lain sekitamya. Penyebab 
kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap 
penanggulangan masalah di wilayah problematik adalah 

c. Wilayah pasca bencana alam. 

b. Wilayah pasca kontlik. 

a. Wilayah perbatasan antar negara. 

DAU tidak rnampu untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan kewenangan Daerah lebih diutamakan 
untuk Belanja Rutin. Hal ini berirnplikasi kepada 
menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat serta 
tidak tertanganinya masalah-masalah kesenjangan antar 
daerah, antar wilayah dan antar kawasan, khususnya di 
wilayah-wilayah problematik, yaitu : 

kebangsaan seluruh lapisan masyarakat guna 
mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. 

wawasan peningkatan e. Terwujudnya 

d. Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber 
daya daerah secara optimal, berkualitas dan 
berkelanjutan. 
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Adapun kenaikan rencana Anggaran tersebut adalah 
untuk: 
I. Belanja Pegawai : 

Kenaikan Pangkat. 
Kenaikan gaji berkala. 
Gaji pegawai barn 

Rp. 230.312.616.000,- 
Rp. 60.486.685.000,- 
Rp. 40.204.744.000,- 

Belanja Barang 
Belanja Pemeliharaan 
Belanja Perjalanan 

2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 
a. Anggaran Rutin Tahun 2003 

Rencana Anggaran Rutin Tahun 2003 yang diusulkan 
adalah sebesar Rp. 700.048.659.000,- yang terdiri dari : 
Belanja Pegawai Rp. 369.044.614.000,- 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
PNBP Tahun Anggaran 2003 direncanakan sebesar 
Rp.897.000.000,- 

diperlukan dalam wilayah tersebut sehingga 
permasalahan kewilayahan secara total tidak terpecahkan 
secara baik. Lokasi-Iokasi problematik yang penting 
untuk ditangani adalah daerah rawan konflik di Provinsi 
Sulawesi Tengah, Maluku, NAD serta beberapa 
Kabupaten/Kota di wilayah tertinggal, pesisir dan 
gugusan kepulauan. Dengan melihat kondisi obyektif 
tersebut maka pada Tahun 2003 Departemen Dalam 
Negeri mengusulkan DAK-Kewilayahan sebesar Rp. 
2.161.099.000.000,- untuk memecahkan permasalahan 
infrastruktur, peningkatan pelayanan sosial dasar serta 
pembangunan sarana sosial ekonomi. Kriteria umum dan 
khusus penentuan DAK-Kewilayahan, terlampir. 
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I. Mutasi dalam rangka pengisian jabatan eselon I, II, 

dan III karena pejabat lama pensiun beserta 
rangkaian sebanyak 720. 

Belanja Rutin Tahun 2003 juga terjadi kenaikan karena 
untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Rutin bagi 
pembentukan 4 Kejati baru di Propinsi Banten, 
Gorontalo, Maluku Utara dan Bangka Belitung serta 8 
Kantor Kejari baru Tipe B/Klas II yang berjumlah 
seluruhnya Rp. 15.880.840.000,- 
Rencana Mutasi Tahun 2003, adalah : 

pembinaan/koordinasi pengawasan. 
rangka dalam b. Perjalanan 

4. Belanja Perjalanan. 
a. Kenaikan belanja perjalanan dipergunakan 

untuk mutasi pegawai/jaksa. 

2. Belanja Barang : 
a. Membiayai kegiatan operasional satuan kerja 

baru. 
b. Peningkatan biaya operasional penyelesaian 

perkara baik perkara pidana umum, pidana 
khusus, perdata/tata usaha negara. 

c. Peningkatan biaya operasi intelijen. 
d. Mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa. 

3. Belanja Pemeliharaan. 
a. Pemeliharaan aset negara sebagai realisasi 

belanja barang dan belanja pembangunan. 

Tunjangan fungsional jaksa. 
Tunjangan struktural. 



2. Program Penyusunan dan Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

pemahaman konsep 
gender bagi aparatur penegak 

sosialisasi dan 
pengarusutamaan 
hukum. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain bernpa 
pengkajian dan penelitian terhadap materi, strnktur 
dan budaya hukum yang masih diskriminatif serta 

b. Rencana Anggaran Pembangunan 
Rencana Anggaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 
2003 didasarkan pada 4 Program pokok di bidang 

hukum dan satu program tambahan di bidang 
pembangunan sosial dan budaya, dengan penjelasan 
sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Peran Masyarakat dan 
Perempuan, Kelembagaan Pengarnsutamaan 
Gender. 

5. Mutasi dalam rangka penempatan Jaksa barn 
sebanyak 600. 

4. Mutasi dalam rangka pengisian jabatan ada 8 
Kejaksaan Negeri barn sebanyak l 52. 

3. Mutasi dalam rangka pengisian jabatan eselon V 
pada Kejaksaan Tinggi barn (Kepulauan Bangka 
Belitung, Gorontalo, Maluku Utara dan Banten) 
beserta rangkaiannya sebanyak 300. 

2. Mutasi dalam rangka pengisian jabatan eselon IV 
dan V karena pejabat lama pensiunlkosong beserta 
rangkaiannya sebanyak 2250. 
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Renovasi/rehabilitasi sejumlah gedung Kantor 
Kejaksaan Agung dan sejumlah gedung Kejaksaan 
Tinggi/Kejari/Cabjari. Pembangunan sejumlah 
rumah dinas jabatan pada Kejati/Kejari yang baru. 

3. Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan 
Lembaga Penegak Hukum lainnya. 

Di dalam program ini, terdapat beberapa 
proyek/kegiatan sebagai berikut : 

Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum. 
Proyek ini bertujuan meningkatkan dukungan 
sarana dan prasarana bagi tugas-tugas operasional, 
sedangkan sasarannya adalah tersedianya gedung 
kantor, rumah dinas jabatan, kendaraan dinas 
operasional, peralatan kantor dan perlengkapan 
fungsional lainnya yang memadai, dengan kegiatan 
pembangunan gedung Kantor Kejati Maluku Utara 
dan Gorontalo, serta beberapa Kejari yang 
diprioritaskan, antara lain : 

Perluasan beberapa gedung Kantor Kejati/Kejari/ 
Cabjari. 

Program .ini bertujuan untuk meningkatkan peran 
Kejaksaan sebagai salah satu aparatur penegak 

hukum dalam penyusunan dan pembentukan 
peraturan Perundang-undangan nasional, 
Sedangkan sasarannya adalah terciptanya peraturan 
perundang-undangan yang dapat mendukung tugas- 
tugas operasional Kejaksaan dalam penegakkan 
hukum. 
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Proyek mi bertujuan untuk meningkatkan/ 
menyempurnakan sistem informasi dan manajemen 
pada seluruh jajaran Kejaksaan, sedangkan 
sasarannya adalah tersedianya sistem informasi dan 

SIMKARI II 

Pelatihan Jaksa pidum, Jaksa Pidsus, Intel, Datun 
dan Pengawasan. 

Penataran tenaga administrasi Kejaksaan. 

Pendidikan Jaksa, Teknis dan Fungsional 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan 
profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan, 
sedangkan sasarannya adalah tersedianya aparatur 
Kejaksaan yang mampu melaksanakan tugas-tugas, 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan 
yang akan dilaksanakan : 

Penyempurnaan sistem dan metode pendidikan dan 
pelatihan. 

Penjenjangan yaitu SPAMEN, SPAMA, dan 

ADUM. 

Pengadaan sejumlah peralatan. 

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kejaksaan. 

Rehabilitasi sejumlah rumah dinas jabatan 
Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejari/Cabjari. 

Pengadaan sejumlah kendaraan tahanan dan 
kendaraan operasional. Dalam Tahun Anggaran 
2003 pengadaan kendaraan operasional (minibus) 
sebanyak 105 unit, kendaraan Tahanan sebanyak 69 
unit, dan 150 unit kendaraan roda dua. 
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Penyempumaan struktur organisasi dan tata kerja 
Kejaksaan. 

Penanganan laporan dan pengaduan. 

Penanganan barang bukti dan rampasan. 

Pemberdayaan/penataan Jaksa Fungsional. 

Penyusunan/penyempumaan statistik kriminal. 

Penyusunan Master Plan Kejaksaan. 

Program Penuntasan Kasus-kasus KKN dan 
Pelanggarap HAM. 

Penyempurnaan penelaahan pertimbangan hukum. 

Peningkatan perpustakaan hukum. 

Telaahan strategis dan kebijakan pembangunan 
hukum Kejaksaan. 

Pemberdayaan Lembaga Kejaksaan. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : 

Peningkatan integritas aparatur Kejaksaan dalam 

penyelesaian/penanganan perkara. 

Penyempurnaan program pembangunan dan 
pengembangan organisasi Kejaksaan. 

komunikasi yang qiampu mengelola data perkara 
maupun administrasi umum. Proyek ini dibiayai 

oleh Pinjaman Luar Negeri dari Pemerintah 
Spanyol dengan pagu dana sejumlah 
US $ 20.000.000,- dan dana pada tahun 2002 
disediakan pendamping Rupiah Mumi sejumlah 

Rp. 20.000.000.000,- 
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Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 

Pengendalian penyuluhan hukum dan penegakkan 
hukum, melalui perencanaan, persiapan 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta 
penyempumaan. 

Peningkatan kualitas aparat penyuluhan, melalui 
sosialisasi kepada aparatur penyuluh mengenai 
system dan metode penyuluhan. 

Program Penyadaran Hukum. 

Bimbingan teknis/pengendalian dan penanganan 
serta penyelesaian kasus/perkara Perdata dan Tata 
Usaha Negara. 

Peningkatan operasi yustisi (terpusat), dibawah 
koordinasi Jaksa Agung ( dengan prioritas KKN dan 
pelanggaran HAM). 

Bimbingan teknis/pengendalian dalam penanganan/ 
penyelesaian kasus/perkara tindak pidana umum. 

Bimbingan teknis/pengendalian dan penanganan/ 
penyelesaian kasus/perkara tindak pidana khusus. 

Peningkatan penanganan dan penyelesaian kasus 
perkara KKN dan pelanggaran HAM. 

Peningkatan operasi intelijen untuk mendukung 
operasi yustisi agar lebih optimal. 

Penginventarisasian dan penuntasan kasus/perkara 
KKN dan pelanggaran HAM yang belum 
terselesaikan. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 
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l) Bi dang Peraturan Perundang-undangan. 
2) Bidang Sumber Daya Manusia. 
3) Bidang Operasional. 

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Untuk Tahun 2003, Program Pembangunan POLRI 
direncanakan akan didukung dari : 

a. Program Pembangunan Hukum 
Lebih · diarahkan pada Program Penuntasan kasus-kasus 
KKN dan Pelanggaran HAM antara lain : 

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Untuk Tahun Anggaran 2003 direncanakan PNBP 
sebesar Rp. 0,- 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka 
diusulkan Anggaran Pembangunan Tahun 2003 
sebesar Rp. 172.000.000.000,- dengan PLN sebesar 
Rp. 20.000.000.000,- untuk membiayai 2 sektor, 3 
sektor dan 5 Program prioritas. 

Pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum, 
yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan 
baik di pusat maupun di daerah, melalui kerjasama 
dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan 
lernbaga-lembaga kemasyarakatan. 

Peningkatan hubungan mass media dan antar 
lembaga. 



3). Menata kembali sikap mental dan perilaku 
anggota POLRI. 

4). lmplementasi UU No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara R.I. 

5). Melanjutkan pembangunan organisasi POLRI. 

6). Melanjutkan upaya pembangunan kekuatan 
personeJ POLRI. 
Pencapaian kekuatan personel POLRI pada 
akhir 2002 sebesar 271.770 anggota. 
Direncanakan penambahan pada kekuatan 

komunikasi. 

fungsi 1 ). Peningkatan penyelenggaraan 
operasional POLRI. 

2). Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi 
pembinaan dengan prioritas kepada upaya 
peningkatan ketersediaan Sumber Daya, 
berupa sarana dan prasarana mobilitas serta 

Pengembangan pemeliharaan KAMTIBMAS. 
Rencana pokok dari program ini meliputi : 

c. Program Pembangunan Pertahanan dan Keamanan. 
Khusus POLRI berada dalam program pembangunan 
keamanan yang meliputi : 

b. Program Pembangunan Daerah. 
Dimungkinkan diperoJeh anggaran Pemerintah Daerah 
untuk mendukung program-program POLRI dalam 
rangka upaya memelihara KAMTIBMAS di wilayah 
yang memberikan kontribusi bagi meningkatkan 
keamanan nasional. 
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4) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif 
bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004. 

Anggaran POLRI Tahun 2003, diberi prioritas pada 
peningkatan kesejahteraan personel, pembangunan 
kekuatan personel, peningkatan kemampuan dan 
pengembangan satuan operasional dalam rangka 
mengantisipasi pengembangan Daerah. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka POLRI 
mengusulkan RAPBN Tahun 2003 sebagai berikut : 

2) Menyusun peraturan perundang-undangan 
yang mengatur hubungan dengan TNI. 

3) Menata dan menyiapkan kekuatan POLRI dan 
perkuatannya antara lain PPNS, POLSUS dan 
TNI. 

l) Menyusun peraturan dan ketentuan-ketentuan 
yang mengatur rumusan tentang Ancaman 

KAMDAGRI. 

Program Pengembangan KAMDAGRI 
Kegiatan pokok dari program ini untuk Tahun 2003 
adalah: 

sebesar 26.800 anggota sehingga mencapai 
kekuatan pada akhir Tahun 2003 sebesar 
298.570 anggota menuju ratio perbandingan 
l : 750 pada akhir tahun 2004. 

7). Menindaklanjuti upaya peningkatan 
profesional POLRI melalui pendidikan. 

8). Menyempurnakan piranti-piranti lunak. 
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4. Departemen Kehakiman dan Ham 
Rencana Anggaran Rutin 
Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2003 didasarkan pada 
Daftar Skala Prioritas (DSP) Departemen Kehakiman dan 
HAM sebagai berikut : 

1. Prioritas I : Peningkatan Biaya Dokumen Keimigrasian, 
pelacakan/pengawasan orang asing serta insentif petugas 
pendaratan. 

2. Prioritas II : Peningkatan biaya perwakilan Imigrasi Luar 
Negeri. 

3. Prioritas III : Peningkatan Biaya Perjalanan Dinas untuk 
mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan 
pennutasian. 

4. Prioritas IV : Peningkatan Biaya Langganan Daya dan 
Jasa (Listrik, Air, dan Telepon). 

1. Anggaran Rutin : Rp. 8.140.660.269.000,- 
yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 

Rp. 4.984 triliun untuk pembayaran gaji dan 
tunjangan beras, ULP, Non Organik, dan lain- 
Jain, serta Be]anja Non Pegawai Rp. 3.156 
triliun untuk Belanja Barang, Belanja 
Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. 
Khusus Belanja Barang, termasuk Anggaran 
untuk Tindakan Kepolisian, 

2. Anggaran Pembangunan POLRI. Dalam Tahun 
2003, diusulkan anggaran pembangunan 
sebesar Rp. 878.318.089.000,- 

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Tahun 2003 direncanakan Rp.63.051.400.000,- 
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5. · Lembaga Administrasi Negara 
Rencana Anggaran Rutin 
Untuk Tahun Anggaran 2003, diusulkan rencana Anggaran 
Rutin sebesar Rp. 54.482.018.000,- 

Rencana Anggaran Pembangunan. 
Rencana Anggarari Pembangunan untuk Tahun 2003, 
Departemen Kehakiman dan HAM, mengusulkan rencana 
Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 700.000.000.000,- yang 
dipergunakan untuk membiayai 2 sektor, 3 subsektor dan 5 
program/kegiatan prioritas. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak. 
PNBP direncanakan Rp. 382.775.500.000,- 

Berdasarkan DSP tersebut, diusulkan rencana Anggaran 
Rutin sebesar Rp. 1.550877.826.000,- yaitu untuk : 
Belanja Pegawai : Rp. 891.336.337.000,- 
Belanja Barang : Rp. 538.724.698.000,- 
Belanja Pemeliharaan : Rp. 76.354.571.000,- 

5. Prioritas V : Penyediaan Biaya yang mendukung 
Pembentukan Kantor/UPT barn, kegiatan barn, 
peningkatan sarana/prasarana barn yang berasal dari 
Anggaran Pembangunan dalam rangka pengembangan 
Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

6. Prioritas VI : Peningkatan biaya pemeliharaan gedung 
kantor dan gedung LAPAS/RUTAN. 

7. Prioritas VII : Kelayakan/kewajaran satuan harga (indek) 
terhadap kegiatan yang sedang berjalan. 
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6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 
Rencana Anggaran Rutin 
Untuk Tahun 2003, diusulkan rencana Anggaran Rutin 
sebesar Rp. 23.360.405.000,-, yaitu untuk : 
Belanja Pegawai Rp. 5.478.213.000,- 
Belanja Barang : Rp. 14.381.167.600,- 
Belanja Pemeliharaan : Rp. 2.023.525.000,- 
Belanja Perjalanan : Rp. 1.477.500.000,- 
Rencana Anggaran Pembangunan. 
Rencana Anggaran Pembangunan untuk Tahun 2003, 
diusulkan sebesar Rp. 22.165.000.000,- untuk membiayai 1 
(satu) sektor, 2 (dua) subsektor dan 5 (lima) 
Programlkegiatan Prioritas. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Direncanakan sebesar Rp. 0,- 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Direncanakan sebesar Rp. 8.168.075.000,- 

Rencana Anggaran Pembangunan 
Untuk Tahun 2003, diusulkan rencana Anggaran 
Pembangunan sebesar Rp. 21.718.000.000,- untuk membiayai 
l (satu) sektor, I (satu) sub sektor dan 5 (lima) Program 
Prioritas, yaitu : 
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 
Program Peningkatan Kapasitas SDM. 
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik, 
Program Pengawasan Aparatur Negara. 
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Rencana Anggaran Pembangunan 
Untuk Tahun Anggaran 2003 diusulkan rencana Anggaran 
Pembangunan sebesar Rp. 145.250.000.000,- untuk 
membiayai 5 (lima) sektor, 7 (tujuh) subsektor dan 7 (tujuh) 
Program Prioritas. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan 
Rp.0,- 

8. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Rencana Anggaran Rutin. 
Rencana Anggaran Rutin yang diusulkan untuk Tahun 
Anggaran 2003, adalah sebesar Rp. 448.257.379.000,- yaitu : 
Belanja Pegawai : Rp, 347.020.854,- 
Belanja Barang : Rp. 81.966.183,- 
Belanja Pemeliharaan : Rp. 11.767.167,- 
Belanja Perjalanan : Rp. 7.503.175,- 
Dalam rangka pelaksanaan Program Penataan Pertanahan, 
Program Diklat Aparatur Negara dan Program Pendidikan 
Kedinasan. 

Rencana Anggaran Pembangunan untuk Tahun Anggaran 
2003 diusulkan rencana Anggaran Pembangunan sebesar 
Rp.174.454.587.000,- untuk membiayai I (satu) sektor, 2 
( dua) subsektor dan 5 (lima) Program Prioritas sesuai 
REPETA Tahun 2003 Sadan Kepegawaian Negara (BKN). 

: Rp. 26.174.793.000,- 
: Rp. 7.81 l.102.000,- 
: Rp. 1.622.949.000,- 

Belanja Barang 
Belanja Pemeliharaan 
Belanja Perjalanan 

7. Badan Kepegawaian Negara (Bkn) 
Rencana Anggaran Rutin untuk Tahun 2003, diusullkan 
sebesar Rp. 112.633.544.000,- yaitu untuk membiayai : 
Belanja Pegawai : Rp. 77.024.700.000,- 
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: Rp. 4.396.320.000,- Belanja Barang 

Rencana Anggaran Rutin. 
Untuk Tahun 2003, direncanakan Anggaran Rutin sebesar 
Rp.17.919.116.000,-yang diperuntukkan bagi: 
Belanja Pegawai Rp. 7.420.034.000,- 

10. Komisi Pemilihan Umum 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk dengan UU No. 28 
Tahun 1999 

Rencana Anggaran Pembangunan 
Untuk Tahun Anggaran 2003, diusulkan rencana Anggaran 
Pembangunan sebesar Rp. 74.581.017.400,- untuk membiayai 
2 (dua) sektor, 4 (empat) subsektor, 6 (enam) Program dan 31 
(tiga puluh satu) Proyek/Kegiatan. 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Direncanakan PNBP Tahun Anggaran 2003 sebesar 
Rp.75.030.000,- 

Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk 
Tahun Anggaran 2003, direncanakan PNBP sebesar 
Rp.308. 700.000.000,- 

9. Mahkamah Agung 
Rencana Anggaran Rutin 
Untuk Tahun Anggaran 2003, diusulkan rencana Anggaran 
Rutin sebesar Rp. 69.078.358.800,- yang terdiri dari : 

I. Unit Kepaniteraan sebesar Rp. 38.339.355.600,- 

2. Unit Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 30.739.003.200,- 

Untuk membiayai pelaksanaan prograrrr Pembinaan Hukum 
Nasional. Program Diklat Aparatur Negara dan Program 
Penyelenggaraan Pimpinan Departemen/Lembaga. 
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3. Pencairan Anggarannya terlambat, sehingga pelaksanaan 
tugas tidak berjalan dengan lancar. 

l. Komisi Hukum Nasional (KHN) dibentuk dengan 
KEPRES No. 15 Tahun 2000 tanggal 18 Februari 2000. 

2. Sampai sekarang Anggaran KHN dimasukan ke dalam 
BAGIAN ANGGARAN 07 : KEPRESIDENAN. 

12. Komisi Hukum Nasional 

l. Dibentuk dengan UU No. 39 Tahun 1999. 

2. Anggaran untuk KOMNAS HAM masih disatukan 
dengan Bagian Ang,garan 07 : KEPRESIDENAN dan 
dalam Tahun Anggaran 2002 hanya diberikan subsidi 
sebesar Rp. 3 Milyar lebih yang pelaksanaannya 
terlambat diterima sehingga menjadi hambatan dalam 
pelaksanaan tugas KOMNAS HAM. 

3. Untuk Tahun Anggaran 2003 diusulkan Rencana 
Anggaran Rutin sebesar Rp. 22.940.160.750,- 

4. Disarankankan supaya KOMNAS HAM diberikan 
kewenangan untuk mengelola anggarannya sendiri dan 
dimasukkan dalam SEKTOR HUKUM (Sektor 17). 

11. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

Dan dimasukkan ke dalam Anggaran Rutin Departemen 
Dalam Negeri sedangkan untuk kegiatan operasional KPU 
dicantumkan dalam Bagian Anggaran 69: Belanja Lain-lain, 
Mata Anggaran Keuangan (MAK) 5271. 

: Rp. 1.173.012.000,- 
: Rp. 4.920.750.000,- 

Belanja Pemeliharaan 

Belanja Perjalanan 
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3. Pencairan Anggaran sermg terlambat sehingga 
menghambat pelaksanaan tugas KON. 

14. Komisi Ombudsman Nasional (KON) 

l. Dibentuk dengan Keppres No. 44 Tahun 2000. 

2. Anggaran untuk KON disatukan dalam Bagian 
Anggaran 07 KEPRESIDENAN. 

3. Pencarian Anggaran sering terlambat sehingga 
menghambat pelaksanaan tu gas KPKPN. 

4. Disarankan supaya untuk Tahun Anggaran 2003 dan 
selanjutnya KPKPN diberi kewenangan untuk.mengelola 
anggarannya sendiri dan dimasukkan ke dalam Sektor 
Hukum (Sektor 17). 

5. Untuk Tahun Anggaran 2003 diusulkan Rencana 
Anggaran Rutin sebesar Rp. 44.391.006.000,- 

1. Dibentuk dengan UU No. 28 Tahun 1999. 

2. Sampai Tahun Anggaran 2002 Anggaran KPKPN 
dimasukkan ke dalam BAGIAN ANGGARAN 07 : 
KEPRESIDENAN. 

13. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 
(KP KPN) 

4. Disarankan supaya KHN diberi kewenangan untuk 
mengelola Anggaran sendiri dan dimasukkan dalam 

Sektor Hukum (Sektor 17). 

5. Untuk Tahun Anggaran 2003, diusulkan Rencana 
Anggaran Rutin sebesar Rp. 1.338.248.400,- 
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3. KOMISI III 
Komisi III DPR-RI selama masa persidangan I s/d IV tahun sidang 
2001-2002 telah melaksanakan fungsi pengawasan, Anggaran dan 
Legislasi. 

Sesuai dengan tugas dibidang anggaran (budget), Komisi II 
bersama-sama dengan pasangan kerja akan terus melakukan 
penyusunan, pembahasan dan pengawasan terhadap anggaran 
pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Pemerintah 
(pasangan kerja). Agar supaya fungsi budget DPR-RI 
berjalan dengan baik, khususnya dalam upaya melakukan 
penyediaan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan tugas- 
tugas pasangan kerja, Komisi II akan terus melakukan 
koordinasi dengan pasangan kerja dan Panitia Anggaran 
DPR-RI. 

e. Litbang. 

f. Investigasi khusus dan pelaporan. 

d. Sosialisasi peranan Ombudsman Nasional 

c. Tindaklanjut Laporan/Keluhan masyarakat. 

b. Penyusunan mekanisme kerja KON. 

5. Untuk Tahun Anggaran 2003 diusulkan rencana 
Anggaran Rutin sebesar Rp. 2.717.375.000,- untuk: 

a. Biaya Kantor KON. 

4. Disarankan supaya KON diberikan kewenangan untuk 

mengelola anggarannya sendiri dan dimasukkan ke 

dalam Sektor Hukum (Sektor 17). 
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Fungsi Pengawasan 
Selama masa persidangan tahun 2001-2002, Komisi III DPR RI 

melakukan pengawasan menyangkut beberapa permasalahan, seperti 
halnya: 

a. Bidang Pertanian 

l. Dalam upaya dalam pencapaian Pembangunan Nasional 
khususnya Pembangunan Pertanian, koordinasi program antar 
Departemen merupakan titik lemah dalam pencapaian 
efektifitas dan efesiensi Pembangunan Nasional yang perlu 
diperbaiki dan ditingkatkan. Oleh karena itu, keberhasilan 
Pembangunan Pertanian sangatlah ditentukan oleh berbagai 
peran departemen dan sektor-sektor lainnya, dan diharapkan 
agar koordinasi dapat dioptimalkan untuk menghindari 
timbulnya kebijakan yang antagonis, kontraproduktif maupun 
tumpang tindih yang mengakibatkan inefisiensi penggunaan 
Anggaran Pembangunan. 

2. Menyikapi terhadap perkembangan perdagangan global, 
maka institusi karantina harus menjadi suatu institusi yang 
strategis di dalam mengamankan setiap impor komoditi 
pertanian yang akan masuk ke Indonesia. Oleh karena itu 
disarankan agar institusi ini perlu dilakukan pembenahan dan 
penataan secara menyeluruh sehingga dapat berperan dan 
berfungsi di dalarn penyelamatan produksi dalam negeri yang 
dihasilkan oleh para petani dan nelayan kita, sekaligus 
berperan dalam peningkatan kualitas ekspor komoditi 
pertanian Indonesia. 

3. Menyikapi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para 
peternak rakyat dan untuk menghindari bangkrutnya para 
peternak rakyat disarankan agar pihak Pemerintah mencari 
jalan keluar yang terbaik terhadap nasib para petemak kecil 
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Untuk itu, diharapkan agar Departemen Pertanian untuk 
melakukan penelaahan terhadap keberadaan P3GI dan juga 
Puslitbun lainnya dalam lingkup APPi untuk dapat 
didayagunakan dalam rangka mendukung pembangunan 
perkebunan rakyat. 

6. Dalam trend pengembangan produksi komoditas tanaman 
pangan yang cenderung terus menurun dari tahun ke tahun, 
Komisi III DPR-RI berpendapat bahwa upaya mewujudkan 
ketahanan dari kemandirian pangan merupakan komitrnen 

5. Keberadaan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 
(P3GI) yang merupakan salah satu Puslitbun dalam lingkup 
APPi (Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia) yang 
berfungsi meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu dan 
diversifikasi produk, berwawasan lingkungan. Keberadaan 
P3GI pada saat ini berada dalam keadaan yang 
memprihatinkan. 

dengan tindakan , yang efektif serta melahirkan suatu 
Peraturan Pemerintah mengenai perunggasan yang 
melindungi keberadaan para petemak rakyat. 

4. Para praktisi dan Eksportir/Importir Agribisnis tidak 
berkeberatan terhadap pelaksanaan PPN pada komoditas 
Agribisnis Ekspor dan lmpor termasuk Sapi Bakalan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155 
Tahun 2001 sepanjang bukan untuk petani/petemak rakyat, 
maka diharapkan agar Pemerintah menangguhkan pengenaan 
PPN terhadap komoditas tersebut termasuk impor sapi 
bakalan sampai dengan bulan Januari 2002, terutama untuk 
mencegah kenaikan harga komoditas Pertanian dan daging 
sapi menjelang hari-hari besar keagamaan. 
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Komisi III DPR-RI mengharapkan agar hubungan sinergi 
lintas departemen, lintas pemerintah daerah, antar pelaku 
agribisnis dan masyarakat petani perlu terus dibenahi dan 
ditingkatkan, sehingga upaya mewujudkan ketahanan dan 

kemandirian pangan melalui upaya peningkatan produktivitas 
dan produksi tanaman pangan serta bahan makanan lainnya 
dapat terlaksana secara optimal. 

Masalah ketersediaan pangan merupakan faktor kunci dalam 
mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, Komisi III 
DPR-RI berpendapat bahwa dukungan kebijakan dan 
dukungan operasional dari seluruh departemen terkait dan 
pemerintah daerah serta seluruh pelaku agribisnis harus terus 
digalang secara maksimal dan terintegrasi. 

7. Komisi III DPR-RI mengharapkan agar pemerintah segera 
melakukan restrukturisasi terhadap mekanisme pengawasan 
produksi dan distribusi pupuk serta pengembangan pupuk 
organik secara nasional guna mengatasi permasalahan klasik 
yang selalu dihadapi oleh petani pada setiap musim tanam. 
Komisi III DPR-RI menyarankan agar pupuk dijadikan 
komoditas strategis, produksi pupuk urea yang dihasilkan 
prioritas utamanya diperuntukkan bagi kepentingan petani, 

dan ekspor pupuk berada dalam pengawasan dan kendali 
yang ketat. Selain itu juga, disarankan agar harga pupuk 
dapat ditekan serendah mungkin, sehingga dapat mengurangi 
biaya produksi petani. 

Di samping itu juga di dalam menetapkan kebijakan harga 
pupuk haruslah diperhatikan bahwa harga pupuk tidak boleh 

bangsa yang perlu untuk terus diperjuangkan dan didukung 
oleh seluruh stakeholders yang terlibat dalam pembangunan 
sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan. 
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d) Pengembangan kelembagaan pangan yang dibangun dari 
masyarakat. 

Disamping itu pula, Pemerintah perlu menyikapi INPRES 
No. 9 Tahun 200 I tentang Penetapan Kebijakan Perberasan 
dan KEPPRES NO. 132 Tahun 2001 tentang Dewan 
Ketahanan Pangan agar INPRES dan KEPPRES tersebut 
dilaksanakan dengan optimal dan konsisten sehingga 
Ketahanan Pangan Nasional dapat diwujudkan secara nyata, 
serta disarankan juga kepada Pemerintah agar kebijakan 
harga beras tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, 
namun melalui pasar yang terkendali. 

a) Peningkatan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan 
konsumsi pangan serta produk olahannya; 

b) Pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan 
menguntungkan petani; 

c) Pengembangan upaya dan produksi pangan lokal; dan 

memberatkan petani, namun juga haruslah diperhatikan untuk 
tidak mengakibatkan terhambatnya perkembangan industri 

pupuk dalam negeri dan sekaligus pada saat ini harus 
dikembangkan pupuk majemuk yang berimbang sesuai 
dengan kebutuhan hara tanaman. Untuk itu, agar BUMN 
pupuk dapat memberikan jaminan tersedianya pupuk di 
seluruh pelosok tanah air dengan harga yang layak kepada 
petani dan BUMN pupuk dapat mempertahankan laju 
perkembangan industri pupuk dalam negeri. 

8 Ketahanan Pangan Nasional adalah unsur penunjang utarna di 
dalam membangun stabilitas nasional, untuk itu agar dapat 
dilaksanakan secara maksimal maka perlu diupayakan 
melalui: 
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11. Mencermati perkembangan produksi beras yang cenderung 
menurun akhir-akhir ini, hal itu terjadi karena dipengaruhi 
oleh orientasi masyarakat yang meninggalkan usaha padi 
kepada usaha pertanian lainnya, disamping beberapa faktor 
lain yang mempengaruhi. 

Kecenderungan itu tidak boleh dibiarkan, karena itu harus ada 
langkah-langkah konkrit yang harus ditempuh. 

Mencermati bahwa penurunan produksi itu disebabkan oleh 
harga beras/gabah yang tidak menjanjikan untuk menghidupi 
keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah seyogianya dapat 
memaksimalkan pembelian beras/gabah milik petani sehingga 
harga beras/gabah yang pantas dapat dinikmati oleh petani. 

10. Menyikapi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para 

peternak rakyat dan untuk menghindari bangkrutnya para 
peternak rakyat, maka disarankan agar pihak Pemerintah 
mencari jalan keluar yang terbaik terhadap nasib para 
petemak kecil dengan tindakan yang efektif serta melahirkan 
suatu Peraturan Pemerintah mengenai perunggasan yang 
melindungi keberadaan para petemak rakyat. 

9. Menyikapi terhadap perkembangan perdagangan global, 
maka institusi karantina harus menjadi suatu institusi yang 
strategis di dalam mengamankan setiap impor komoditi 
pertanian yang akan masuk ke Indonesia. Oleh karena itu 
disarankan agar institusi ini perlu dilakukan pembenahan dan 
penataan secara menyerluruh sehigga dapat berperan dan 
berfungsi di dalam penyelamatan produksi dalam negeri yang 
dihasilkan oleh para petani dan nelayan kita, sekaligus 
berperan dalam peningkatan kualitas ekspor komoditi 
pertanian Indonesia. 
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2. Kebakaran hutan yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir 
ini semakin rutin dengan akibat yang ditimbulkan cukup 
menghhawatirkan misalnya kerusakan ekologis, menurunnya 
nilai estetika, ekonomi hutan dan produktivitas tanah, 
perubahan iklim makro maupun global, erosi dan banjir serta 

b. Bidang Kehutanan 

1. Rencana Pemerintah tentang hutan tanaman dalam kerangka 
pembangunan hutan altematif dan pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai, mengingat bahwa pembangunan hutan tanaman 
diarahkan untuk memulihkan/ meningkatkan potensi dan 
fungsi hutan produksi, baik sebagai penentu sistem kehidupan 
maupun sebagai sumber kemakmuran rakyat. Pembangunan 
hutan tanaman (Rutan Tanaman Industri, Rutan 
Kemasyarakatan dan Rutan Rakyat) diharapkan juga dapat 
menjawab tantangan ke depan dalam pemulihan fungsi dan 
produktifitas areal hutan yang rusak serta penyediaan sumber 
bahan kayu yang bermutu. Sehingga dengan demikian 
kelestarian dan kesinambungan pemanfaatan bahan baku 
kayu dapat terpenuhi dalam mendukung Pembangunan 
Nasional. Adapun tempat pelaksanaan pembangunan hutan 
tanaman diprioritaskan pada lahan kritis/kosong dan hutan 
rusak, termasuk yang berada dalam areal eks RPH yang 
luasnya sekitar 2,6 juta Ha, selanjutnya pada areal HPH yang 
masih aktif seluas 11,6 Ha yang tersebar di seluruh 
Indonesia. 

Untuk itu diusulkan kepada Pemerintah undang dapat 
menyediakan anggaran sebanyak I 0% dari total produksi 
setiap tahunnya untuk menyerap produksi petani dengan 
melibatkan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten. 
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Khusus mengenai kebijakan Pemerintah ·ten tang ekspor kayu 
bulat (log), disarankan kepada Pemerintah agar segera 
menghentikan sementara kebijakan tersebut, mengingat 
kebijakan ini terindikasi maraknya pencurian kayu yang 
berimplikasi terhadap kerugian negara. 

4. Dalam rangka mengembalikan kondisi hutan khususnya areal 
eks HPH (logged over areas) dan penanganan lahan kosong 
sekaligus membangun sumber daya hutan baru, kegiatan 

c) Memanfaatkan secara optimal segala bentuk bantuan 
baik dari dalam maupun dari luar negeri. 

3. Permasalahan illegal logging telah sangat memprihatinkan 
karena telah menimbulkan dampak yang begitu luas baik 
terhadap laju degradasi hutan Indonesia dan kerugian bagi 
pemasukan devisa negara serta hancumya industri perkayuan 
nasional. Untuk itu, yang melibatkan berbagai instansi terkait 
dengan harapan agar penegakan hukum dapat ditegakkan 
dalam menanggulangi illegal logging dimaksud, disamping 
itu diharapkan agar masyarakat dapat dilibatkan secara 
terintegrasi. 

a) Peningkatan kesadaran masyarakat secara luas terhadap 
bahaya dan kerugian akibat kebarakan; 

b) Pemberdayaan aparat lokal/ujung tombak melalui 
pembentukan lembagalinstitusi penanggulangan 
kebakaran hutan dan lahan, pendidikan dan pelatihan, 
serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung; 

menurunnya keanekaragaman sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan upaya 
dari Pemerintah dalam rangka pecegahan kebakaran hutan 
dan lahan melalui : 
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6. Penebangan liar/pencurian kayu selama ini sudah sangat 
memprihatinkan dalam kaitannya dengan kelestarian hutan 
dan hutan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya 

pembangunan hutan tanaman unggulan jenis lokal adalah 
suatu kegiatan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kegiatan 
yang mementingkan unsur keterpaduan ini juga menekankan 
pentingnya prakarsa dan peran serta masyarakat sekaligus 
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah 
daerah dalam memanfaatkan sumber daya lokal. 
Pembangunan hutan tanaman unggulan jenis lokal ini 
diarahkan pada model swakelola dengan pendekatan 
kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) sehingga 
dapat memberikan lapangan berusaha untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung 
hal ini perlu adanya perencanaan yang terpadu di semua 
tingkatan dan harus menerapkan prinsip-prinsip manfaat 
ganda dengan memperhatikan kepentingan serta aspirasi 
masyarakat di sekitar hutan. 

5. Kebakaran hutan yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir 
ini semakin rutin dengan akibat yang ditimbulkan cukup 
mengkhawatirkan, misalnya kerusakan ekologis, menurunnya 
nilai estetika, ekonomi hutan dan produktivitas tanah, 
perubahan iklim makro maupun global, erosi, dan banjir serta 
menurunnya keanekaragaman sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya termasuk menggangu kesehatan juga 
penerbangan baik di dalam negeri maupun negara tetangga. 
Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah agar segera 
menyusun konsep tentang Sistem Penanggulangan Kebakaran 
Hutan yang Komprehensip sehingga pada saatnya resiko 
kebakaran hutan dapat diminimalkan sebagaimana harapan 
kita semua. 
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a) Eforia reformasi diimplementasikan dalam bentuk 
pengeluaran IPPK/HPHH oleh sementara Bupati pada 
skala 100 Ha dan atau lebih, dimana kehancuran hutan 
sulit dibendung dan illegal logging sulit diberantas 
karena dilegalkan oleh surat ijin yang dikeluarkan oleh 

pertambangan dengan kawasan hutan dan masalah PT Usaha 
Mina, perlu segera dicari pemecahan masalahnya. Untuk itu, 
Komisi III DPR-RI akan menjembatani untuk mencari 
pemecahan masalah yang dihadapi antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang 
menyangkut masalah tersebut di atas. Komisi III DPR-RI 
menyarankan kepada Pemerintah agar segera melakukan 
restrukturisasi politik dalam perspektif otonomi daerah yang 
menyangkut kewenangan atau kebijakan Pemerintah Pusah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 
juga restrukturisasi ekonomi dalam perspektif otonomi daerah 
yang menyangkut perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Oleh karena itu, kedua masalah tersebut di atas harus segera 
dituntaskan sehingga ada aturan dan koridor yang jelas bagi 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya 
pada masing-masing tingkatan. 

8. Kerusakan hutan secara umum meningkat sebagai akibat 
semakin merajalelanya illegal logging, antara lain : 

masalah Peraturan Pemerintah mengenai 
SKB ekspor kayu log, MoU operasi illegal 
Propinsi Papua serta tumpang tindih usaha 

Mengenai 
kehutanan, 
logging di 

7. 

konsep penanggulangan penebangan liar/pencurian kayu 
yang komprehensip dan didukung oleh alokasi anggaran yang 
cukup. 
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d) Khusus untuk daerah perbatasan dengan negara tetangga 
(Provinsi Kaltim dan Kalbar dengan Serawak dan Sabah 

Malaysia), penyelundupan kayu masih terns 
berlangsung secara besar-besaran. 

e) Illegal logging di masing-masing daerah secara umum 
dilakukan oleh suatu sindikat yang sebagian besar 
melibatkan masyarakat kecil sebagai pelaku penebangan. 

Oleh karena itu dibutuhkan adanya keberanian 
penangkapan terhadap aktor intelektualnya dan ancaman 
hukuman yang relatifberat. 

Sambil menunggu revisi UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan dan undang-undang lainnya, Komisi III DPR-Rl 
merekomendasikan agar para Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi terns melaksanakan sosialisasi perlunya kelestarian 
hutan, pemahaman keterkaitan antara UU No. 22 Tahun 1999 
dan UU 41 Tahun 1999, serta mendorong penegakan 
supremasi hukum secara lugas dan serius. Oleh karena itu 
pula, perangkat peraturan perundang-undangan pendukung 

c) Ketidakrnampuan sektor pengawasan dan relatif sangat 
tumpulnya perangkat penegakan hukum, sebagai akibat 
sangat luasnya lingkungan yang terkait dengan proses 

illegal logging. 

b) Diperoleh data adanya beberapa pihak pemegang HPH 
dan IPKH memanfaatkan terjadinya illegal logging, 
dengan membeli kayu-kayu basil tebangan IPPKIHPHH 
yang berdasarkan ijin dari Bupati, karena harganya 
relatif lebih murah dan alasan menyelamatkan HPH 
sendiri. 

Bupati yang bersangkutan, meskipun ijin tersebut 
sebenamya tidak sah. 
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Dari berbagai kasus penangkapan terhadap kayu-kayu log 
yang tidak dilengkapi surat-surat yang dibutuhkan namun di 
lapangan banyak terjadi, dalam penyelesaiannya kurang 

transparan dan dirasakan tidak tuntas bahkan ada yang lenyap 
atau dalam proses penangkapan terjadi tumpang tindih. 

10. Permasalahan illegal logging telah sangat memprihatinkan 
karena telah menimbulkan dampak yang begitu luas baik 
terhadap laju degradasi hutan Indonesia dan kerugian bagi 
pemasukan devisa negara serta hancurnya industri perkayuan 
nasional. Untuk itu, yang melibatkan berbagai instansi terkait 
dengan harapan agar penegakan hukum dapat ditegakkan 
dalam menanggulangi illegal logging dimaksud, disamping 
itu diharapkan agar masyarakat dapat dilibatkan secara 
terintegrasi. 

Untuk mengatasi bencana banjir, Pemerintah perlu segera 
menentukan prioritas lokasi rehabilitas hutan yang ditentukan 
melalui kajian yang mendalam serta melibatkan berbagai 
pihak terkait. Disamping itu pula, bahwa dalam waktu tidak 
terlalu lama akan menghadapi musim kemarau, oleh sebab itu 
perlu diwaspadai dan mempersiapkan langkah-langkah untuk 
mencegah dan mengatasi kebakaran hutan. 

9. Bencana banjir yang telah melanda di berbagai daerah baru- 
baru ini dengan korban yang cukup besar, baik korban jiwa 
maupun korban material dan sangat merugikan luas yang 
telah mengganggu proses dari berbagai aktivitas. 

Penyebab banjir tersebut salah satunya adalah akibat daripada 
kerusakan hutan. 

yang berkaitan harus segera pula diterbitkan, misalnya PP 

yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. 
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I . Bantuan sarana dan prasarana perikanan untuk nelayan dapat 
diwujudkan melalui pembangunan prasarana pada lokasi 
penangkapan ikan utamanya pengadaan rumpon, dan 
diharapkan para nelayan dapat meningkatkan basil 
tangkapannya dengan biaya produksi yang lebih murah. Oleh 
karena itu diharapkan agar Pemerintah membangun rumpon- 
rumpon pada berbagai lokasi yang memungkinkan. 

2. Keberadaan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai 
suatu departemen yang memberikan harapan, baik sebagai 
sumber devisa negara dan juga sebagai sumber lapangan 

c. Bidang Kelautan dan Perikanan 

Khusus mengenai kebijakan Pemerintah tentang ekspor kayu 
bulat (log), disarankan kepada Pemerintah agar segera 
menghentikan sementara kebijakan tersebut, mengingat 
kebijakan ini terindikasi maraknya pencurian kayu yang 
berimplikasi terhadap kerugian negara. 

11. Komisi III DPR RI mengharapkan agar Pemerintah segera 

menerbitkan peraturan didalarn menyikapi UU No. 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daeah, UU No. 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, 
serta UV No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan 
mengikutsertakan Asosiasi Kepala Daerah Propinsi dan 
Kabupaten di seluruh Indonesia, para pakar kehutanan baik 
dari perguruan tinggi maupun dari departemen terkait dengan 
hutan dan kehutanan., di samping perwakilan dari berbagai 
asosiasi serta stakeholder yang terkait dengan hutan dengan 
kehutanan. Untuk itu, Komisi III DPR RI meminta agar 
berbagai aturan dan peraturan di dalam pengelolaan hutan 
harus segera diwujudkan. 
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4. Catatan buruk atas terjadinya penolakan ekspor udang yang 
mengandung cloromphenical oleh negara Uni Eropa 
sebanyak 5 (lima) kontainer pada akhir tahun 2001 yang lalu, 
sebagai akibat dari tidak terpenuhinya standar mutu sesuai 
dengan kebutuhan internasional. Dalam hubungan ini, 
diminta agar Pemerintah menindak tegas eksportir maupun 
produsen udang/ikan, karena telah merusak citra bangsa atas 
produk basil laut kita dalam perdagangan dunia. 

Oleh karena itu, diusulkan agar Pemerintah mengevaluasi 
kembali atas eksportir dan produsen basil laut kita atas 
kemampuan mereka dalam hal menjaga mutu produk, 
sekaligus dalam memberikan apreasi kepada pengusaha 
perikanan yang memperoleh kepercayaan internasional dan 
nasional atas pembinaan mutu produk. 

5. Penyelesaian penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing 
yang melakukan pencurian ikan di perairan ZEEI yang 
tertangkap dapat dilaksananakan sesuai prinsip-prinsip 
hukum yang berlaku. Termasuk pula upaya penegakan 
hukum terhadap kasus pencurian benda-benda berharga yang 
berada di dasar laut. Oleh karena itu, diharapkan kepada 

kerja, namun sampai saat ini Departemen Kelautan dan 
Perikanan belum mempunyai tempat yang representatif. Oleh 
karena itu, diharapkan agar dapat dialokasikan anggaran 
secara bertahap untuk mewujudkan kantor Departemen 
Kelautan dan Perikanan yang representatif. 

3. Menyikapi terhadap keberadaan Taman Nasional Laut yang 
saat ini masih di bawah Departemen Kehutanan, Untuk itu 
agar penanganan masalah Taman Nasional Laut lebih tepat, 
maka pengelolaannya diserahkan kepada Departemen 
Kelautan dan Perikanan RI. 
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7. Pembangunan Ekonomi Kelautan dengan sasaran 
peningkatan kinerja sektor perikanan dan pengembangan 
wilayah pesisir merupakan salah satu dari tiga Program 
Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo dan merupakan 
pembangunan yang bersifat primer. 

Berdasarkan hal tersebut di atas serta mengingat potensi 
kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo serta memiliki 
potensi perikanan tangkap seperti ikan cakalang, tuna, layang, 
teri, karan dan jenis ikan lainnya, maka pengembangan 
ekonomi kelautan dan perikanan diawali dengan pencanangan 
kegiatan estalase perikanan oleh Menteri Kelautan dan 

c) Pengembangan sistem informasi karantina yang tangguh 
dan bersifat nasional/internasional. 

b) Pelaksanaan ketentuan Sanitary and Phytosanitasi (SPS) 
dalam rangka peningkatan daya saing produksi 
perikanan; 

a) Peningkatan daya tangkal terhadap ancaman introduksi 
hama penyakit ikan melalui peningkatan kapasitas 
kelembagaan karantina ikan; 

Pemerintah agar harus tetap proaktif mendorong penegakan 

hukum sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

6. Dalam pengembangan karantina ikan yang saat ini sedang 
dalam tahap perubahan di Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara, Komisi III DPR-RI mengharapkan kiranya 
cepat dapat terealisasi, sehingga basil perikanan terbebas dari 
hama penyakit tanaman yang dapat mengganggu andalan 
perolehan devisa negara. Untuk itu perlu dukungan oleh 
semua pihak terkait mengenai pengembangan sistem 
perkarantinaan nasional dengan melalui: 
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a) Program pemberdayaan dan peningkatan produktivitas 
dan pendapatan petani padi serta kapasitas produksi; 

b) Program jaminan ketersediaan pangan termasuk bagi 
masyarakat miskin dan rawan pangan; 

c) Program pengembangan perekonomian pedesaan. 

Strategi tersebut mengarah pada upaya terciptanya ketahanan 
pangan yang berorientasi pada perlindungan terhadap 
produsen dan konsumen. Untuk itu perlu dukungan agar 
implementasi dari kebijakan tersebut antara lain dilakukan 
dalam bentuk Penetapan Harga Dasar untuk memperkecil 
resiko dalam usaha taninya, serta diusulkan agar dilakukan 
pemberian subsidi pangan dalam bentuk beras murah kepada 
masyarakat miskin melalui Program Operasi Pasar Khusus 

d. Masalah Bulog 

1. Strategi kebijakan pangan nasional, khususnya dalam bidang 
perberasan yaitu: 

Sebagai pilot project pembangunan etalase perikanan di 
Provinsi Gorontalo menjadi harapan semua pihak, dan agar 
dapat segera direalisasikan proyek pembangunan tersebut. 

Untuk itu, direkomendasikan kepada pemerintah/instansi 
terkait untuk dapat mengalokasikan anggaran dan menjadikan 
pembangunan etalase perikanan tersebut menjadi program 
prioritas. 

Perikanan pada tanggal 16 Pebruari 2002 dan pemaparan 
pengembangan kawasan perikanan terpadu di wilayah timur 

oleh Tim PKSPL - IPB pada tanggal 16 Pebruari 2002. 
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3. Dalam rangka memberikan kepastian pasar bagi beras basil 
pengadaan yang dibeli oleh BULOG diupayakan agar 
golongan anggaran, pegawai Pemerintah dan TNI/POLRI 
memperoleh jatah beras. Untuk itu, diharapkan agar beras 
yang diberikan kepada golongan anggaran haruslah yang 
berkualitas baik dan dimungkinkan untuk dapat dikembalikan 
atau ditukar apabila kualitasnya tidak memadai. 

4. Di dalam menghadapi tibanya hari-hari besar keagamaan 
seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, 
diharapkan agar BULOG dapat mengoptimalkan pelaksanaan 
tugas khusus di dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok 
strategis sesuai yang ditugaskan Pemerintah untuk kebutuhan 
masyarakat agar tidak terjadi gejolak harga yang menekan 
masyarakat. 

5. Posisi BULOG saat ini sebagai lembaga penyangga cadangan 
pangan Pemerintah yang terkait dalam mekanisme 
pengamanan harga dasar dan pendistribusian bantuan pangan 
untuk masyarakat miskin, sehingga fungsi pengendalian dan 

(OPK). Namun demikian diharapkan agar realisasi Program 

OPK dapat disempurnakan lebih tepat mengenai sasarannya. 

2. Upaya melindungi petani dalam pasar beras yang terbuka 
merupakan tugas yang tidak mudah, apalagi dengan 
minimnya kebijakan pendukung untuk mencapai tujuan 
tersebut. Untuk itu diharapkan agar BULOG dapat 
mengadopsi strategi-strategi baru dalam operasionalnya dan 
kepada Pemerintah, disamping itu diharapkan agar dapat 
diberikan dukungan kebijakan kepada BULOG di dalam 
kerangka melindungi petani dan nelayan. Untuk itu diusulkan 
kepada Pemerintah agar meninjau kembali pemberian kredit 
dengan melalui subsidi bunga kepada BULOG. 
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e. Pertemuan Sub Komisi Pertanian dengan Badan Pemeriksa 
Keuangan RI 

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR 
RI tanggal 21 Mei 2002, Pimpinan Komisi III DPR RI 
menugaskan kepada Sub Komisi Pertanian Komisi III DPR RI 
untuk mengadakan pertemuan dengan BPK-RI guna melakukan 

b. Propinsi Bangka Belitung 

a. Propinsi Kalimantan Tengah 

Reses Masa Persidangan IV melaksanakan Kunjungan Kerja 
ke: 

b. Propinsi Nusa Tenggaran Timur 

a. Propinsi Gorontalo 

Dengan dasar pemikiran tersebut, disarankan agar landasan 
legalitas keberadaan institusi BULOG ke depan, hendaknya 
dilaksanakan atas landasan yang kuat yaitu UU No. 7 Tahun 
1996 tentang Pangan, yang berkaitan dengan ketahanan 

pangan dan peran Pemerintah, khususnya dalam mengatur 
pangan pokok, dan bertanggung jawab langsung kepada 
Presiden baik teknis, operasional maupun kebijakan. 

Reses Masa Persidangan III melaksanakan Kunjungan Kerja 
ke: 

stabilisasi harga beras tidak tercakup dalam fungsi 

keberadaan BULOG. Namun diusulkan agar fungsi BULOG 

dikaji kembali, terutama mengenai fungsi dan keberadaannya, 
sehingga dapat berperan dan berfungsi sebagai salah satu 
institusi di dalam membangun kebijakan yang berlandaskan 
pada ketahanan pangan nasional dan keamanan pangan. 
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Dalam pertemuan dengan BPK-RI tersebut, Sub Komisi Pertanian 
Komisi III DPR RI memperoleh beberapa masukan dan informasi 
sebagai berikut : 

l. Menurut BPK-RI, terjadinya penyimpangan-penyimpangan 
dari basil pemeriksaan pada umumnya disebabkan karena 
peraturan yang dipergunakan oleh Eksekutif seperti Keppres, 
Inpres, dan Kepmen ditinjau dari segi hukum masih lemah. 

2. Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada suatu instansi 
Pemerintah, sifatnya selalu berulang-ulang dari tahun ketahun 
walaupun hanya pindah dari satu bagian kebagian lainnya 
dalam instansi yang bersangkutan, terlepas penyimpangan 
tersebut dinilai merugikan negara atau tidak. 

3. Mengingat BPK-RI hanya merupakan ekstemal auditor, maka 
kewenangan yang dimiliki hanyalah bersifat penyampaian 
data (informasi). Apabila penyimpangan yang ditemukan 

Susunan Anggota Sub Komisi Pertanian Komisi III DPR RI yang 
hadir: 

\ oPR ·RI J I. I Made Dangin G. ~ I<' 
2. Drs. I Made Urip 
3. Ir. H. Abdul Kadir Ismail 
4. Supamo Muanam, SE 

klarifikasi terhadap Temuan BPK-RI Semester II Tahun Anggaran 
200 I pada Departemen Pertanian dan Badan Urusan Logistik 
(BULOG). Pertemuan dilakukan pada Rabu, 12 Juni 2002 

Sub Komisi Pertanian Komisi III DPR RI yang hadir dalam 
pertemuan tersebut terdiri dari 4 ( empat) orang Anggota dengan 
didampingi 2 (dua) orang Staf Sekretariat Komisi III DPR RI, 
yang dipimpin oleh I Made Dangin G., Koordinator Sub Komisi 
Pertanian Komisi III DPR RI. 
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3. Mengingat keterbatasan tenaga auditor yang ada di BPK-RI, 
maka system yang dipergunakan oleh BPK-RI dalam 
melakukan pemeriksaan adalah dengan menggunakan system 
Sampling, sehingga dianggap belum refresentatif. 

Setelah pertemuan dilakukan dan seluruh Anggota Sub Komisi 
Pertanian Komisi III DPR RI yang hadir menyampaikan 
pertanyaannya, maka Ketua Rapat (I Made Dangin G.) membuat 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

I. Pada prinsipnya BPK-RI telah melaksanakan tugasnya dalam 
melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku 
dengan menggunakan Standar Audit Pemerintahan. 

2. Menurut BPK-RI, sampai saat pertemuan berakhir Badan 
Urusan Logistik belum memberikan tanggapan secara resmi 
kepada BPK-RI atas temuan Semester II Tahun Anggaran 
2001. 

tersebut langsung 
kepada Inspektur 

kenyataannya basil pemeriksaan 
direkomendasikan atau dilimpahkan 
Jenderal Departemen yang bersangkutan. 

bersifat administratif, maka penyelesaiannya diserahkan 
kepada instansi yang bersangkutan. Namun apabila bersifat 
kasus pidana, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pihak 
Kepolisian atau Kejaksaan. 

4. Secara parsial temuan-temuan pemeriksaan BPK-RI dalam 
suatu instansi Pemerintah, ditindaklanjuti oleh 
Departemen/Instansi yang bersangkutan. 

5. Hasil pemeriksaan BPK-RI kepada suatu instansi secara 
lengkap disampaikan kepada menteri yang brsangkutan untuk 
dimintai tanggapan dan tindak lanjutnya. Namun pada 
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Dalam pelaksanaan dialog/audiensi tersebut, Sub Komisi Kelautan 
dan Perikanan Komisi III DPR-RI memperoleh beberapa masukan 
dan informasi, sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan pemeriksaan pada suatu instansi 
Pemerintah, BPK-RI sering menemukan kasus penyimpangan 
anggaran yang sifatnya berulang-ulang dari tahun ke tahun 

f. Dialog I Audiensi Sub Komisi Kelau tan dan Perikanan dengan 
Badan Pemeriksa Keuangan RI: 

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR 
RI tanggal 21 Mei 2002, Pimpinan Komisi III DPR-RI 
menugaskan Sub Komisi Kelautan dan Perikanan Komisi III DPR- 
RI untuk mengadakan dialog/audiensi dengan BPK-RI tentang 
Temuan BPK-RI Semester II Tahun Anggaran 2001 pada 
Departemen Kelautan dan Perikanan. Pertemuan dilakukan pada 
Selasa, 4 Juni 2002. 

Sub Komisi Kelautan clan Perikanan Komisi III DPR-RI yang 
hadir terdiri dari 7 (tujuh) orang Anggota dan didampingi Staf 
Sekretariat Komisi III dengan dipimpin oleh H. Imam Churmen, 
Koordinator Sub Komisi Kelautan dan Perikanan Komisi III DPR 
RI. 

5. Pelaksanaan pertemuan konsultasi antara DPR RI dan BPK- 
RI agar dapat dilakukan secara rutin dan berkala sesuai 
dengan temuan yang terjadi dalam Pemeriksaan Semester. 

4. Sub Komisi Pertanian Komisi III DPR RI memberikan 
dukungannya terhadap keseriusan BPK-RI dalam 
melaksanakan tugasnya, walaupun dalam keadaan yang serba 
terbatas. 
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7. Menurut peraturan ICW, bahwa kegiatan ruislag gedung- 
gedung milik negara tidak diperbolehkan, tetapi harus 
dilelang dan uangnya diserahkan ke kas negara. 

5. Bagi proyek pada instansi Pemerintah yang sifatnya 
multiyears, maka pemeriksaannya dilakukan setiap tahun dan 
apabila telah ditindaklanjuti, maka bukti penyelesaian 
penyimpangannya disampaikan ke BPK-RI. 

6. Peraturan yang berkaitan dengan masalah keuangan negara 
seperti ICW, seringkali dirubah dan diganti dengan Keppres 
dan peraturan lainnya, sehingga posisi peraturan menjadi 
lemah. 

2. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut, pada 
umumnya disebabkan karena peraturan yang dibuat oleh 
eksekutif seperti Keppres, Inpres, dan Kepmen ditinjau dari 
segi hukum masih lemah. 

3. Karena BPK-RI merupakan eksternal auditor, maka 
kewenangan yang dimiliki hanyalah sebatas penyampaian 
data (informasi). Apabila penyimpangan yang ditemukan 
bersifat administratif, maka penyelesaiannya diserahkan 
kepada instansi yang bersangkutan. Namun apabila 
penyimpangan yang ditemukan bersifat pidana, maka 
penyelesaiannya diserahkan kepada pihak kepolisian atau 
kejaksaan. 

4. Bahasa yang dipergunakan oleh BPK-Rl dalam 
menyampaikan informasi dan data, selama ini masih kurang 
jelas dan terperinci, sehingga terkesan sulit untuk dipahami. 

meskipun penyimpangan anggaran tersebut merugikan negara 
atau tidak. 
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2. Agar sistern pengawasan di masa mendatang bisa 
dilaksanakan dengan efektif dan tidak terjadi penyimpangan 
keuangan negara, maka perlu dilakukan perangkat aturan 
yang tegas dan diterapkan asas pernbuktian terbalik. 

3. Bahasa yang dipergunakan oleh BPK-RI dalam 
menyarnpaikan informasi dan data, pada waktu mendatang 
harus dibuat secara lebih jelas dan terperinci, sehingga mudah 
dipahami dan terkesan tidak ditutup-tutupi. 

4. Berkaitan dengan adanya KPKPN yang mengharuskan para 
pejabat melaporkan kekayaannya, maka disarankan agar 
laporan kekayaan pejabat tersebut dilakukan pada saat rnau 
menjabat dan setelah selesai menjabat. 

5. Apabila pihak Pernerintah akan melakukan pinjaman uang ke 
luar negeri dan melakukan ruislag gedung-gedung rnilik 
negara, maka sesuai dengan peraturan perundangan harus 
melalui persetujuan DPR. 

6. Pelaksanaan dialog/audiensi antara DPR-RI dan BPK-RI agar 
dilakukan secara rutin dan terus rnenerus. 

Setelah dialog/audiensi dilakukan dan seluruh Anggota Sub 
Komisi Kelautan dan Perikanan yang hadir mengajukan 
pertanyaan, usul dan saran, maka Ketua Rapat (H.lrnam Churrnen) 
menyarnpaikan beberapa catatan dan kesimpulan antara lain : 

I. Karena peraturan dalam ICW sudah kurang relevan lagi, 
maka sebagai gantinya saat ini BPK-RI bersama Menteri 
Keuangan telah mengajukan 3 (tiga) RUU yaitu RUU tentang 
Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, dan 
RUU tentang Perneriksaaan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara oleh BPK-RI yang sedang dibahas dalarn Pansus DPR 
RI. 
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3. Kenaikan yang diberlakukan diminta untuk memakai sistem 
rebalancing. 

4. Kenaikan baru diberlakukan setelah formula rebalancing 
diselesaikan Pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat 
luas telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

d. tidak memberatkan rakyat pada lapisan bawah. 

a. faktor kemampuan Pemerintah; 

b. faktor kemungkinan menarik investor; 

c. faktor inflasi; dan 

menurunkan angka prosentase kenaikan tersebut 
memakai pertimbangan-pertimbangan sebagai 

diminta 
dengan 
berikut: 

Fungsi Pengawasan 
Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Bidang Perhubungan 

L Komisi IV DPR-RI menilai bahwa pada saat ini belum tepat 
waktunya untuk diadakan kenaikan tarif jasa telekomunikasi, 
berhubung beratnya kondisi ekonomi masyarakat. Namun 
Komisi IV DPR-RI dapat menerima usul Pemerintah untuk 
melaksanakan kenaikan tariftelepon pada tahun 2002. 

2. Prosentase kenaikan awal sebesar 21,67% pada tahun I 
(pertama) dianggap terlalu memberatkan masyarakat. Sesuai 
dengan kesepakatan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI 
dengan Pemerintah pada tanggal 6 Juni 2001, Pemerintah 

4. KOMISI IV 
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10. Komisi IV DPR-RI sependapat dengan Pemerintah untuk 
mengalihkan seluruh angkutan berat ke Lintas Tengah 

9. Komisi IV DPR-RI menyarankan kepada Dephub dan 
Kepolisian agar mengantisipasi kemungkinan 
terakumulasinya lonjakan arus mudik di sekitar hari-hari H 
Lebaran dan tahun Barn. 

5. Pemerintah diminta untuk menyelesaikan pembentukan 
Independent Regulatory Body (IRB) pada tahun 2002 sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999. 

6. Dengan diterimanya usul kenaikan tarif telepon tersebut, 
penyedia jasa telekomunikasi wajib (a) menyediakan 
altematif sarana telekomunikasi yang lebih murah dan mudah 
dijangkau, (b) meningkatkan efisiensi pengelolaan, (c) 
meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas, dan ( d) 
membuka akses telekomunikasi yang merata terutama di 
daerah yang tertinggal. 

7. Dalam rangka pemerataan akses telekomunikasi, Komisi IV 
DPR-RI mendesak Pemerintah agar mengefektifkan 
pelaksanaan USO (Universal Service Obligation) dengan 
mewajibkan seluruh penyedia jasa telekomunikasi, 
menyisihkan sebagian keuntungannya untuk keperluan 
pernbangunan telekomunikasi di daerah terpencil. 

8. Komisi IV DPR-RI mengharapkan kepada Dirjen 
Perhubungan Darat (Hubdat), Dirjen Prasarana Wilayah 
(Praswil), dan Ditlantas Mabes Polri untuk lebih 
meningkatkan usaha-usaha pembenahan di bidang masing- 
masing agar dapat rnemberikan unjuk kerja yang lebih baik 
dalam menangani masalah transportasi pada hari-hari besar 
Lebaran, Natal dan Tahun Barn. 
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15. Komisi IV DPR-RI menyampaikan penghargaan atas usaha- 
usaha persiapan yang telah dilakukan oleh para mitra kerja 
dalam menghadapi Lebaran, Natal 2001, dan Tahun Baru 
2002, dan mengharapkan agar dapat diadakan optimalisasi 
lebih Ianjut dengan menyertakan pihak-pihak terkait. 

16. Masalah-masalah yang menonjol yang menjadi perhatian 
Komisi IV DPR-RI akan ditindaklanjuti oleh para mitra kerja, 
terutama mengenai percaloan tiket, ketersediaan tempat bagi 
penumpang serta faktor-faktor keamanan, kenyamanan 

11. Komisi IV DPR-RI menyarankan kepada Dirjen Praswil 
Depkimpraswil agar menetapkan rentang waktu, dimana para 
kontraktor jalan dan jembatan harus berhenti bekerja, agar 
tidak mengganggu arus mudik dan balik yang akan datang. 

12. Secara Khusus Komisi IV DPR-RI mendesak kepada Polri 
bersama instansi terkait agar melakukan usaha 
menghilangkan pungutan-pungutan liar di jalanan, 
penyekatan jalan-jalan dengan drum-drum dan lain-Iain, 
pemalakan dengan kedok mengatur lalu-lintas, dan lain-Iain, 
demikian pula antisipasi kemacetan di SPBU-SPBU. 

13. Komisi IV DPR-RI mengharapkan kepada Tim Koordinasi 
Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2001, 
agar segera melakukan sosialisasi program-programnya 
dalam menghadapi Lebaran yang akan datang. 

14. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu 
Tahun 2001 sepakat dengan Komisi IV DPR-RI akan 
bersama-sama melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 
3 Desember 2001. 

Sumatera, mulai H-7 sampai H+7, dan meminta agar 
pengaturan ini dilaksanakan dengan konsisten. 
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19. Komisi IV DPR-RI menerima usulan Pemerintah untuk tarif 
toeslag angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 2002 
sebesar 12% dari tarif yang berlaku saat ini sesuai dengan 
surat Menteri Perhubungan R.I. Nomor AJ.201/3/19 Phb.01, 
tertanggal 20 November 2001. 

20. Komisi IV DPR-RI mengharapkan tindakan Pemerintah lebih 
tegas dan nyata terhadap pelanggaran tarif toeslag sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

21. Komisi IV DPR-RI mendesak kepada Pemerintah agar 
menekan dan sekaligus mengontrol pengusaha angkutan bus 
agar meningkatkan kualitas pelayanannya. 

22. Dalam rangka menindaklanjuti keterangan Pemerintah R.I. 
melalui Menneg Pemberdayaan BUMN pada tanggal 15 
November 2001 tentang Audit Kinerja 5 BUMN, Komisi IV 
DPR-RI rnengharapkan agar para BUMN (PT Telkom, PT 
Garuda Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Pelindo II) 

17. PT Garuda, PT MNA, PT KAI, Perum Damri, Perum PPD, 
PT Pelni dan PT ASDP sepakat bahwa Komisi IV DPR-RI 
akan rnelakukan peninjauan lapangan untuk memantau 
persiapan yang telah dilaksanakan, untuk pertama kali pada 
tanggal 3 Desember 200 I, dan peninjauan final pada waktu 
yang akan ditentukan kemudian. 

18. Komisi IV DPR-RI akan mengundang Dirjen Migas 
Deptamben dan Pertamina untuk bersarna-sama para mitra 
kerja Dephub mendiskusikan cara untuk memastikan 
ketersediaan BBM. 

penumpang, saat di perjalanan maupun saat naik/turun dari 
kendaraan. 
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23. PT Pelindo II 
Sehubungan dengan makin beratnya kondisi keuangan PT 
Pelindo II akibat beban utang sebesar US$ 132 dan Rp400 
milyar dari sindikasi perbankan nasioanl, turunnya proporsi 

pendapatan akibat privatisasi, KKN kinerja bongkat/muat peti 
kemas yang masih lebih rendah daripada best practice, maka 
Komisi IV DPR-RI mendesak PT Pelindo II agar 
mengupayakan restrukturisasi utang tersebut dan 
memperbaiki kinerja bongkar/muat. 

Berkaitan dengan itu, PT Pelindo II perlu segera menyusun 
konsep yang komprehensifberdasarkan rekomendasi lembaga 
auditor independen yang menghendaki agar PT Pelindo II 
menjadi operating port, serta mengkaji semua bentuk KSO. 

24. PT Garuda Indonesia 
Sehubungan dengan keberhasilan PT Garuda Indonesia 
melakukan restrukturisasi utang (debt restructuring), Komisi 
IV mendesak agar Garuda Indonesia secara sungguh-sungguh 
memperhatikan komitmen-komitmen yang telah disepakati 
dengan pihak kreditur dan menjaga kepercayaan yang 
diberikan, serta terus berupaya melakukan efisiensi dengan 
mengurangi inefisiensi, meningkatkan kualitas pelayanan dan 
keamanan. 

Serta melakukan langkah-langkah efisiensi, efektivitas dan 
profesionalitas dan menjauhkan dari perilaku KKN. 

b. peluang penghematan/keuntungan 

c. kemungkinan kerugian 

a. kerugian efisiensi 

meneruskan usaha-usaha menindaklanjuti hasil-hasil audit 

yang telah diadakan menyangkut: 



179 

27. Sehubungan dengan jawaban Dirut PT Merpati Nusantara 
Airlines dalam RDPU dengan Komisi IV DPR-RI, Komisi IV 
DPR-RI merekomendasikan agar dalam rangka mendorong 
upaya perbaikan manajemen, khususnya yang berkaitan 
dengan kinerja keuangan dilakukan auditing/pemeriksaan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I. 

28. Komisi IV DPR-RI meminta kepada PT Garuda Indonesia 
dan PT Merpati Nusantara untuk memberikan sikap yang 
terencana/terporgram/terarah dalam ha) "perang tarif, 
termasuk juga yang terjadi pada beberapa kasus (misalnya: 
berkaitan dengan angkutan haji) pada masa lalu. 

Jawaban atas pertanyaan Komisi IV DPR-RI tentang program 
privatisasi BUMN akan disampaikan secara tertulis oleh 
masing-masing BUMN secara menyeluruh dan mendetail 
sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. 

26. Komisi IV DPR-RI mendorong PT Garuda Indonesia dan PT 
Merpati Nusantara Airlines sebagai BUMN yang bergerak di 
bidang angkutan udara untuk melaksanakan manajemen 
secara profesional agar dapat mencapai target yang telah 
disepakati dalam RUPS, baik dalam kinerja pelayanan 
maupun kinerja keuangan bagi upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

Catalan: 

25. PT Telkom 
Berhubung semakin dekatnya batas waktu (closing date) 
proses penyelesaian KSO Divre IV Jawa Tengah, Komisi IV 
DPR-RI mengharapkan agar PT Telkom memikirkan dan 
merancang langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan 
yang terburuk mengenai rencana itu. 
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33. Komisi IV DPR-RI meminta kepada PT Garuda Indonesia 
untuk mengevaluasi keberadaan anak-anak perusahaannya 
seperti PT Gapura Angkasa, dan lain-lain, agar secara 
keseluruhan dapat melakukan pelayanan yang efisien, murah 
dan nyaman bagi para pengguna jasa. 

34. Komisi IV DPR-RI dan PT Merpati Nusantara Airlines 
sepakat untuk mengadakan pertemuan dengan menghadirkan 
semua unsur-unsur serikat pekerja dan asosiasi karyawan 
Merpati Nusantara Airlines dalam rangka menyelesaikan 

32. Komisi IV DPR-RI meminta kepada PT Garuda Indonesia 
dan PT Merpati Nusantara Airlines untuk lebih serius 
menangani gejala pesawat "penuh tapi kosong" pada 
penerbangannya, dan dapat menghilangkan gejala tesebut 
sesegera mungkin. 

30. Komisi IV DPR-RI meminta agar Direksi PT Merpati 
Nusantara Airlines dan Direksi PT Garuda Indonesia betul- 
betul berhati-hati dan mengkaji lebih teliti dalam rencana 
privatisasi PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Garuda 
Indonesia, apalagi Merpati Nusantara Airlines sudah 
membuat program privatisasi TA 2002 - 2004. 

31. Komisi IV DPR-RI meminta agar PT Garuda Indonesia 
berupaya meminimalisir keterlambatan jadwal penerbangan 
intemasional, karena untuk masa yang akan datang Garuda 
Indonesia diharapkan mampu kompetitif dalam merebut 
pangsa pasar penerbangan intemasional. 

29. Komisi IV DPR-RI, PT Garuda Indonesia, dan PT Merpati 
Nusantara sepakat bahwa usaha-usaha pemberantasan KKN 
harus secara konsisten dilaksanakan oleh kedua BUMN, 
terutama dalam proses pengadaan barang. 
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37. Frekuensi adalah sumber daya yang terbatas, karena itu 
Komisi JV DPR-RI sepakat dengan Menhub/pemerintah 
untuk secara terbuka menginformasikan kepada masyarkat 
luas tentang tata guna dari frekuensi tersebut, dan 
memberinya nilai yang layak sehingga dapat secara signifikan 
menunjang APBN. 

38. Sehubungan dengan informasi akan adanya penggantian 
Direksi BUMN, Dephub diharapkan untuk mengambil peran 
aktif terhadap rasionalitas dan transparansi dalam hal ini. 
Bahkan Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar dalam 
pergantian Direksi BUMN diadakan fit & proper test dengan 
kriteria yang jelas, dengan membentuk Tim Penguji 
Kepatutan dan Kelayakan. 

39. Sehubungan dengan telah ditetapkannya UU tentang APBN 
2002 dan kompensasi BBM untuk departemen tertentu 
(Dephub R.I.), Komisi IV DPR-RI mendesak kepada 
Pemerintah khususnya Menhub R.I. untuk melaksanakannya 
secara konsisten sehingga tidak dimungkinkan perubahan- 
perubahan/pengalihan alokasi sektor/departemen tertentu 

35. Sehubungan dengan rencana kenaikan tarif telepon oleh 
Pemerintah, Komisi IV DPR-RI meminta agar melanjutkan 
sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan dengan sebaik- 
baiknya untuk mencegah terjadinya gejolak di masyarakat. 

36. Komisi IV DPR-RI meminta kepada pemerintah agar secara 
bati-hati menangani masalah DIVRE IV Telkom, dan 
memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai 
fakta yang ada, dan sikap/kebijakan yang diambil pemerintah, 
pada akhir Januari 2002. 

pennasalahan yang terjadi pada internal Merpati Nusantara 
Airlines. 
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43. Komisi IV DPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk 
segera mengambil langkah-langkah konkret membenahi 
sistem transportasi kereta api sebagai alat transportasi 
masyarakat dengan mencari terobosan-terobosan baru, baik 
pada aspek manajemen, aspek teknis maupun aspek teknologi 
untuk pengembangan dan pelayanan KA kepada masyarakat 
di masa yang akan datang (jika perlu diadakan re-engineering 
di bidang perkeretaapian kita) 

44. Komisi IV DPR-RI mendukung Pemerintah/Departemen 
Perhubungan dalam menegakkan law enforcement di bidang 
transportasi dan telekomunikasi. 

41. Komisi IV DPR-Rl dan Menteri Perhubungan sepakat untuk 
tidak melakukan privatisasi BUMN sektor perhubungan 
sebelum dilakukan kajian dan pertimbangan-pertimbangan 
yang mendalam, tennasuk rencana penggabungan PT Pelindo 
I s/d IV tanpa berkonsultasi/sepengetahuan Komisi IV DPR- 
RI, sesuai dengan TAP MPR No. X Tahun 2001. 

42. Komisi IV DPR-Rl memandang perlu segera dilakukan 
pengkajian secara intensif dan integrasi terhadap blue print 
Departemen Perhubungan sebagai dasar perencanaan sektor- 
sektor lain. 

(Dephub R.I.) kepada sektor/departemen lain, tanpa 

persetujuan DPR-Rl. 

40. Komisi IV DPR-Rl meminta kepada Menteri Perhubungan 
supaya lebih ketat dalam pemberian izin operasi bagi 
perusahaan penerbangan guna menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan baik yang berkaitan dengan keselamatan, 
pelayanan-pelayanan lain, keberlangsungan perusahaan 
penerbangan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
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46. Komisi IV DPR-Rl akan mencermati basil audit BPKP 
tentang surat hutang/lndonesian Medium Term Note (IMTN) 
pada PT Pelindo II. 

47. Komisi IV DPR-RJ dan DPP PELRA sependapat bahwa 
beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah 
menyangkut angkutan Jaut terasa menghambat perkembangan 
pelayaran rakyat, dan meminta Pemerintah untuk mengkaji 
ulang semua peraturan perundang-undangan dan 
mencipatakan peraturan-peraturan baru yang Jebih progresif, 
berfikiran modem dan demokratis yang mencakup, antara 
lain: menghilangkan batasan-batasan yang menghambat 
kemajuan seperti ukuran, jenis, kapasitas muatan, kekuatan 
mesin penggerak, jarak tempuh, teknologi yang dipakai, dan 
sebagainya, agar dapat Jebih eksis, dan bersaing serta 

45. Komisi IV DPR-RI masih belum memperoleh kejelasan 
mengenai Jatar belakang keuntungan-keuntungan yang 
diperoleh, risiko dan lain sebagainya dari rencana regrouping, 
sehingga Komisi IV DPR-Rl berkesimpulan masih 
diperlukan kajian/telaahan mendalam secara bisnis dan 
akademis. Sebelum kajian ini dituntaskan dan dikonsultasikan 
dengan DPR-Rl, Komisi IV DPR-RI berpendapat bahwa 
regrouping PT Pelindo I, II, III, dan IV belum layak 
dilaksanakan. 

Pinjaman luar negeri (PLN), khusus yang diperuntukan 
bagi sektor/Departemen Perhubungan akan 
dikonsultasikan dengan Komisi IV termasuk pengadaan 
simulator yang dilaksanakan atas bantuan Pemerintah 
Amerika. 

Komisi Nasional Keselamatan · Transportasi (KNKT) 
akan dibahas khusus. 
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51. Komisi IV OPR-RI akan mencermati basil audit BPKP 
tentang surat hutangllndonesian Medium Term Note (IMTN) 
pada PT Pelindo II. 

52. Komisi IV OPR-RI mendesak Menteri Negara BUMN agar 
segera mengganti kekosongan jabatan Direksi BUMN dan 
perangkapan-perangkapan jabatan lainnya. 

53. Komisi IV OPR-RI mendukung upaya kementerian negara 
BUMN mengenai penerapan mekanisme yang mampu 
mencegah terjadinya KKN sejak awal dalam penentuan 
procurement barang dan pelaksana jasa. 

48. Komisi IV OPR-RI dan OPP PELRA akan mengusahakan 
terjadinya forum konsultasi, dimana semua pihak yang 
berkepentingan dapat duduk bersama untuk mernbicarakan 
masalah-masalah yang menyangkut pelayaran rakyat. 

49. Komisi [V OPR-RI masih belurn mernperoleh kejelasan 
mengenai latar belakang keuntungan-keuntungan yang 
diperoleh, risiko dan lain sebagainya dari rencana regrouping 
PT Pelindo I, II, III, dan IV, sehingga Komisi IV OPR-RI 
berkesirnpulan masih diperlukan kajian/telaahan mendalam 
secara bisnis maupun akadernis. Sebelurn kajian ini 
dituntaskan dan disepakati dengan DPR-RI, Kornisi IV DPR- 
RI berpendapat bahwa regrouping PT Pelindo I, II, III, dan 
IV belum layak dilaksanakan. 

50. Komisi IV OPR-RI mendukung Pemerintah cq. Menneg 
BUMN melakukan penelitian penggunaan dana IMTN (surat 
hutang/lndonesian Medium Term Note) sebesar USO 200 juta 
di PT Pelindo II. 

memperoleh tempatnya yang layak di dalam dunia pelayaran 
nasional. 
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57. Sehubungan dengan pengangkatan Direksi BUMN, 
khususnya di departemen teknis (Perhubungan dan 
Kimpraswil), Komisi IV DPR-RI dapat memahami 
dilakukannya melalui fit and proper test, namun demikian 
Komisi IV DPR-RI meminta Menneg BUMN agar dalam fit 
and proper test dilandasi pemikiran, kebijakan dan arah yang 
jelas dan perlu dilakukan secara transparan, jujur dan 
objektif, kompetitif, sehingga menghasilkan jajaran direksi 

56. Komisi IV DPR-RI sepakat dengan Menneg BUMN agar 
program privatisasi BUMN di lingkungan mitra Komisi IV 
DPR-RI akan dibahas secara khusus oleh DPR-RI dengan 
mempertimbangkan pandangan tentang privatisasi BUMN 
dan restrukturisasi sektor, masing-masing bidang. Adapun 
mekanisme pembahasannya akan ditentukan lebih lanjut oleh 
DPR-RI. 

54. Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar Kantor Menneg 
BUMN mengupayakan sumber dana murah sesegera mungkin 
untuk keperluan realisasi jalur ganda (double track) kereta api 
Jakarta- Surabaya. 

55. Sehubungan dengan adanya rencana privatisasi BUMN dalam 
rangka memenuhi APBN 2002, Komisi IV DPR-RI mendesak 
kepada Pemerintah untuk membuat pola restrukturisasi sektor 
dan setiap langkah privatisasi terhadap BUMN-BUMN harus 
mendapatkan persetujuan DPR, sebagaimana diamanatkan 
oleh TAP Nomor XIMPR/200 I tentang Laporan Putusan 
MPR-RI oleh Lembaga Tinggi Negara. Selanjutnya terhadap 
penjualan saham PT Telkom, Komisi IV DPR-RI meminta 
agar Menneg BUMN dapat memberikan penjelasan kepada 
masyarakat melalui Komisi IV DPR-RI karena diindikasikan 
merugikan negara. 



186 

c. Memberdayakan potensi dalam negeri. 

d. Mengupayakan seoptimal mungkin sumber pembiayaan 
dari luar negeri. 

3. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Depkimpraswil untuk 
mengadakan evaluasi ulang menyangkut tata ruang nasional 
dan regional serta menentukan tata ruang baru yang 

b. Tidak memberatkan dan membebani masyarakat dalam 
hal penentuan tarif, dan lain sebagainya. 

2. Sebagai kelanjutan penyelesaian masalah JORR, Komisi IV 
DPR-RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera 
melaksanakan pembangunan JORR dengan memperhatikan 
aspirasi Komisi IV DPR-RI, antara lain: 

a. Harus memberikan keuntungan secara maksimal kepada 
Negara. 

I. Walaupun kebutuhan pembangunan JORR sudah sangat 
mendesak, Komisi IV DPR-RI memahami keputusan 
Pemerintah yang membatalkan tender JORR yang lalu, sesuai 
dengan temuan-temuan obyektif yang belum dipenuhinya 
persyaratan yang ditentukan. 

b. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah 

yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara 
publik. 

58. Komisi IV DPR-RI mendukung sepenuhnya usaha Menneg 
BUMN untuk mengadakan pemisahan yang jelas antara 

regulator dan operator di bidang bisnis, dan mengharapkan 
agar segera dapat melihat hasilnya, baik dalam bidang 
perundang-undangan dan bidang penataan BUMN-BUMN. 
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8. Komisi IV DPR-RI bersama Menkimpraswil RI Sepakat 
untuk rnengambil tindakan cepat dalam upaya 

7. Komisi IV DPR-RI dan Menkimpraswil sepakat untuk 
mengadakan pertemuan lanjutan dimana Menkimpraswil 
akan menyampaikan paparan rencana tindak jangka pendek, 
jangka menengah, dan jangka panjang penanggulangan 
masalah banjir dan terobosan-terobosan yang akan 
dilaksanakan secara nasional. 

4. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Depkimpraswil untuk 
semua pihak yang melanggar tata ruang, baik nasional 
maupun lokal dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. 

5. Komisi IV DPR-RI dan Depkimpraswil sepakat bahwa 
kerusakan/perubahan bentang alam akibat berbagai kegiatan 
pembangunan yang tidak terkendali merupakan pemeran 
utama dalam mengakibatkan berbagai bencana alam yang 
terjadi akhir-akhir ini. Depkimpraswil akan berupaya untuk 
menunjukkan partisipasinya dalam hal evaluasi terhadap 
semua AMDAL yang telah dilakukan, dan menindak para 
pelanggar AMDAL yang telah merusak lingkungan. 

6. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Depkimpraswil dan 
Pemerintah Daerah seluruh Indonesia untuk segera menyetop 
pemberian izin lokasi baru perumahan (real estate, dll) selama 
6 ( enam) bulan, dan mengadakan evaluasi terhadap izin-izin 
yang sudah diberikan, kemudian melaksanakan pengaturan 
baru mengenai tata ruang, building coverage, dan lain-lain, 
termasuk membuat perancangan ulang terhadap rancangan- 
rancangan permukiman yang sudah ada. 

selanjutnya dilaksanakan secara konsisten antar-departemen 
dan antar-daerah. 
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Untuk mendukung penanggulangan banjir sudah saatnya 
untuk dilakukan penyusunan RUU Pengelolaan Persampahan. 

Catatan : 

penanggulangan pasca banjir, untuk itu Komisi IV DPR-RI 
akan mendorong terlaksananya percepatan, pengalokasian 

dana tambahan penanggulangan pasca banj ir pada 
Departemen Kimpraswil pada tahun Anggaran 2002. 

9. Komisi IV DPR-RI mendesak pada Departemen Kimpraswil 
untuk segera menggunakan konsep pendekatan terpadu 
penataan ruang wilayah kawasan Jabotabek yang berada 
dihilir dan kawasan Bogor, Puncak dan Cianjur yang berada 
dihulu sebagai dasar acuan konsep penanggulangan banjir 
di Wilayah DKI Jakarta. Demikian pula secara nasional 
Pemerintah segera mempersiapkan konsep penanggulangan 
banjir secara terpadu yang dirasakan semakin mendesak 
untuk digunakan. 

10. Mengenai pembangunan perumahan permukiman Komisi IV 
DPR-RI merekomendasikan untuk dilakukan segera evaluasi 
pembangunan perumahan yang sedang berlangsung, dan 
untuk itu Pemerintah hendaknya mengambil langkah selektif 
terhadap ijin pembangunan perumahan/permukiman yang 
akan dikeluarkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
menghindari semakin besarnya ancaman kemungkinan 
terjadinya banjir. 

11. Terhadap pembangunan perumahan permukiman dan daerah 
kawasan industri yang diduga sebagai penyebab terjadinya 
banjir, Pemeritah hendaknya lebih dahulu melakukan kajian 
dan analisis yang jujur dan objektif berdasarkan data-data 
lapangan sebelum mengambil langkah penghentian 
pembangunan. 
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16. Komisi IV DPR-RI mendorong agar sistem Manajemen 
Otorita Batam yang menunjukan indikator pertumbuhan 
ekonomi dan kontribusi kepada Pemerintah Pusat dan Daerah 
cukup baik, maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan 

14. Komisi JV DPR-RI mendesak Pemerintah agar segera 
menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Badan 
Otorita Batam dan segera disampaikan ke DPR-RI untuk 
dibahas bersama Dewan. Keberadaan Badan Otorita Batam 
tetap berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah, sambiJ menunggu Undang-Undang yang akan 
ditetapkan. 

15. Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah agar segera 
menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) sesuai Pasal 21 
Undang-Undang Nomor 53/1999. 

12. Berkurangnya peluang keuntungan yang diperoleh oleh PT 
Jasa Marga akibat bentuk kerja sama operasi (KSO) yang 
tidak adil, Komisi IV DPR-RI meminta agar PT Jasa Marga 
terns berupaya melakukan menegosiasi dengan pihak swasta 
(CMNP) guna mencapai tingkat pembagian basil pendapatan 

yang lebih adil. 

13. Komisi IV DPR-Ri menghendaki penyelesaian tuntas dari 
masalah yang menyangkut pungutan sumbangan Rp 50,- 
untuk setiap kendaraan yang melalui Toi TMII yang 
diserahkan pada Y ayasan TMII, dan mengharapkan 
kebijaksanaan yang telah memberhentikan pengerahan 
sumbangan selama 3 (tiga) tahun tanpa 
mencabut/membatalkan Keppres dapat diluruskan dengan 
membuat kebijaksanaan yang berpedoman pada supremasi 
hukum. 
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21. Sementara silang pendapat ini belum dapat diselesaikan 
melalui pembenahan Undang-Undang, Komisi IV DPR-RI 
meminta agar Pemerintah membiarkan keberadaan dan 
kewenangan Badan Otorita Batam tetap berjalan sebagaimana 
adanya sekarang, sambil menunggu Undang-Undang yang 
akan ditetapkan. 

20. Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah agar segera 
menyelesaikan RUU tentang Badan Otorita Batam (Free 
Trade Zone) dan segera disampaikan ke DPR-RI untuk 
dibahas bersama Dewan. 

kinerjanya dan Badan Otorita Batam harus membuat 
program-program yang jelas untuk masa yang akan datang 

17. Komisi IV DPR-RI sependapat dengan Badan Otorita Batam, 
bahwa apabila aset Otorita Batam berupa pelabuhan- 
pelabuhan laut dan Bandara Hang Nadim diambil alih oleh 
Kementerian BUMN akan mempengaruhi kinerja Badan 
Otorita Batam dan berdampak negatif terhadap kebijakan 
Free Trade Zone, serta akan menimbulkan dampak negatif 
sosial politik dan sosial ekonomi setempat. 

18. Komisi IV DPR-RI mendorong dan mendukung kebijakan 
Badan Otorita Batam membuka peluang kerjasama operasi 
dengan BUMN, Swasta Nasional maupun Swasta Asing. 

19. Komisi IV DPR-RI belum menyetujui pengambilalihan 
Pelabuhan-Pelabuhan Laut dan Bandara Hang Nadim oleh 
Kementerian BUMN (c.q. PT. Pelindo dan PT. Angkasa 
Pura), namun Komisi IV DPR-RI mendukung kebijakan 
untuk peluang kerjasama operasi antara BUMN, Swasta 
Nasional maupun Swasta Asing dengan Badan Otorita Batam. 



191 

27. Komisi IV DPR-RI bersama Meneg PPKTI sepakat untuk 
melakukan kajian lebih lanjut terhadap adanya 
ketentuan/aturan dan Undang-Undang yang masih berlaku 
yang dirasakan belum sejalan dengan konsep Percepatan 
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk diadakan 
penyesuaian melalui mekanisme yang ada. 

26. Komisi IV DPR-RI dan Menteri Negara Percepatan 
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia berpendapat untuk 
merealisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Timur 
Indonesia diperlukan suatu konsep strategis pembangunan 
dengan rumusan kewenangan yang lebih jelas yang memiliki 
kekuatan pendorong terhadap terjadinya percepatan 
pembangunan. 

22. Meneg BUMN diminta oleh Komisi IV DPR-RI agar 
menangani masalah yang menyangkut Badan Otorita Batam 
ini dengan penuh kehati-hatian dan kearifan agar tidak 
menimbulkan keresahan masyarakat. Segala kebijakan yang 
akan dihasilkan haruslah objektif demi kepentingan Bangsa 
(Nasional) bukan berdasar kepentingan sektoral. 

23. Komisi IV DPR-RI akan membentuk Tim Kecil untuk 
mempelajari lebih mendalam mengenai masalah ini untuk 
menghasilkan rekomendasi selanjutnya. 

24. Komisi IV DPR-RI memahami dan mendorong 
pengembanganBadan dalam menghadapi Free Trade Zone. 

25. Komisi IV DPR-RI mendesak Pemerintah untuk segera 
melakukan langkah mempercepat penyelesaian eksistensi 
lembaga jasa konstruksi sesuai dengan amanat Undang- 
Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
paling lambat Tahun 2002 dan tetap mengakomodir aspirasi 
yang berkembang. 
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31. Komisi IV DPR-RI mengharapkan kepada PT. BTN 
(Persero ), Perum Perumnas, REI, dan APERSI agar 
mengupayakan konsep yang mampu mewujudkan penyediaan 
Rumah Murah untuk yang berpenghasilan rendah dengan 
melakukan kerjasama antar instansi. Antara lain mewujudkan 
adanya Rumah Susun Sewa di lingkungan kegiatan ekonomi 
berpenghasilan rendah. 

32. Komisi IV DPR-RI bersama dengan PT. BTN (Persero), 
Perum Perumnas, REI dan APERSI sepakat/mendesak 
Pemerintah untuk membuat kebijakan baru dalam 
pembangunan perumahan, khususnya RS/RSS dengan 
memperhatikan adanya tanggung jawab Pemerintah yang 
jelas, kemampuan keterjangkauan masyarakat dan lebih 
memudahkan proses perolehannya. 

Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar misi yang diemban 
oleh PT. BTN (Persero) dan Perum Perumnas, untuk dapat 

30. Komisi IV DPR-RI mendorong agar Menteri Negara 
Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia terlibat 
aktif didalam mekanisme penyusunan RAPBN dengan 
Departemen Teknis untuk memberi dorongan dalam rangka 
Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 

29. Komisi IV DPR-RI meminta agar Meneg PPKTI dapat 
memperluas Visi yang lebih jauh kedepan, termasuk 
mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi didalam 

lalulintas perdagangan/ekonomi akibat AFTA, WTO, dan 
sebagainya. 

28. Komisi IV DPR-RI dan Meneg PPKTI sependapat tentang 

perlunya peningkatan porsi APBN untuk Percepatan 
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 
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Fungsi Pengawasan 
Dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002 Komisi V 

DPR RI tidak mendapat tugas untuk membahas RUU. Komisi V DPR 
RI banyak melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya 

Fungsi Legislasi: 

Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002 ini sebanyak 16 
Anggota Komisi V DPR-RI yang tergabung dalam Pansus mendapat 
tugas untuk membahas RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor I Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor l Tahun 1969 tentang Bentuk- 
bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang. Adapun anggota 
Pansus terdiri dari 28 anggota yang berasal dari Komisi V dan Komisi 
IX DPR-RI, sedangkan penanganan sekretariatnya diserahkan kepada 
Bagian Sekretariat Komisi V DPR-RI. 

5. KOMISI V 

33. Komisi IV DPR-RI mendesak PT. BTN (Persero) untuk Jebih 
meningkatkan peran dan fungsinya sebagai intermediasi dan 
sekaligus sebagai Agent of Development. Untuk itu PT. BTN 
(Persero) agar dapat meningkatkan loan-to-Deposit Ratio 
(LDR-nya) dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. 

34. Untuk meningkatkan pembangunan perumahan yang 
sekaligus diharapkan dapat membantu memutar roda 
perekonomian serta membantu peran pengembang RS/RSS, 
Komisi IV DPR-RI menyarankan pada PT. BTN (Persero) 
untuk mempertimbangkan pembelian dan atau pembiayaan 
untuk Loan Porto Folio yang dijual oleh BPPN. 

menyediakan rumah murah yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat dapat berjalan secara konsisten. 
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Akan tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih dijumpai 
banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak taat mematuhi 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masih 
dijumpai adanya Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Tenaga 

1. PT. Jamsostek (Persero) berdasarkan PP Nomor 36 tahun 1995 
ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja yang bersifat wajib berdasarkan Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1992. 

Bidang Perindustrian dan Perdagangan : 

Bahwa Rapat Kerja dengan Menteri Negara BUMN pada Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002 dilakukan dua kali Rapat 
Kerja pada tanggal 6 Desember 2001 dan dilanjutkan pada tanggal 10 
Desember 200 l. Dari Rapat Kerja tersebut permasalahan yang 
dibicarakan mengalami penundaan berkaitan dengan masalah yang 
dihadapi oleh PT. Semen Gresik Group. 
Komisi V tel ah melakukan fungsi pengawasan secara intensif terhadap 
beberapa permasalahan menonjol yang memerlukan saran pemecahan 
menyangkut : 

penyelenggaraan pemerintahan pada khususnya dan dinamika dunia 
usaha dan industri di tanah air pada umumnya. 
Selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002, Komisi V DPR- 

RI telah menyelenggarakan beberapa kali rapat yaitu : 
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Pengawasan terhadap peredaran bahan peledak. 

1. lmpor bahan peledak masih sangat rawan pengawasannya. Untuk 
mengawasi peredaran bahan peledak didalam negeri, maka Komisi 
V DPR-RI menyarankan agar membatasi perusahaan yang 
diperbolehkan mengimpor dengan pengawasan yang ketat serta 
harus membuat laporan kemana saja bahan peledak tersebut dijual. 
Disamping itu pula Komisi V DPR-RI juga mendesak kepada 

3. Berdasarkan pendapat Dirut dan Komisaris PT. Jamsostek ada 
kelemahan yang mendasar pada PP No. 28/1996, oleh karena itu 
Komisi V DPR-RI akan merekomendasikan perubahan/revisi PP 
No. 28/1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut melalui Meneg BUMN. 

2. Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1992 dan PP No. 36 
Tahun 1995, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bersifat wajib 
dan sangat bermanfaat bagi pekerja. 

Namun demikian, mengingat dana yang berhasil dikumpulkan 
oleh PT. Jamsostek (Persero) berasal dari para tenaga kerja dan 
pengusaha, maka Komisi V DPR-RI mendesak agar dalam 
mengelola dana-dana tersebut dapat diinvestasikan kepada hal-hal 
yang mempunyai manfaat bagi tenaga kerja dan sesuai dengan 
core bisnisnya, dan apabila hal tersebut sudah mulai 
pelaksanaannya agar supaya ditingkatkan sebaik-baiknya. 

> 

Oleh karena itu, Komisi V DPR RI mendesak kepada Pemerintah 
c.q. PT. Jamsostek (Persero) untuk lebih meningkatkan tindakan 
persuasif ataupun upaya penegakan hukum melalui bekerja sama 
dengan instansi yang terkait. 

Kerja, upah dan masih banyak perusahaan yang menunggak 
iuran. 
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2. Untuk menghindari kehilangan mata pencaharian masyarakat 
sekitar dan untuk menghindari konflik yang bisa ditimmbulkan 
oleh penguasaan lahan, maka Komisi V DPR-RI menghimbau 
agar PT. KIM meningkatkan community development a tau 
program pemberdayaan SDM secara terpadu dan secara continue 
untuk menyerap tenaga kerja masyarakat sekitarnya, sehingga 
akan meningkatan harkat dan martabat mereka. 

3. Keseluruhan permasalahan tentang penjualan lahan atau kegiatan 
usaha PT. KIM agar dapat disampaikan data-data tersebut secara 

1. Pola kepemilikan saham dari PT. KIM untuk dijadikan bahan studi 
banding Pemerintah C.q. lnstansi terkait sebagai wujud dari 
pelaksanaan Otonomi Daerah. 

Permasalahan lahan PT. KIM serta pola kepemilikan saham dari 
PT.KIM. 

Pemerintah agar bagi para calon produsen ataupun importir bahan- 
bahan peledak tersebut haruslah melalui tahapan psychotest. 

2. Pengawasan impor bahan peledak adalah sangat rawan, sehingga 
perlunya tindakan yang sungguh-sungguh menyangkut 
pengawasan peredaran bahan pelesak dalam negeri. Komisi V 
DPR-RI menyarankan kepada Pemerintah agar membatasi 
perusahaan-perusahaan yang diperbolehkan mengimpor dan harus 
membuat laporan secara priodik terhadap penjualan bahan peledak 
tersebut, termasuk nama perusahaan/lembaga yang membeli. 

3. PT. Dahana sebagai salah satu BUMN, saat ini masih mempunyai 
tanggungjawab dalam membayar kewajiban hutang-hutangnya 
kepada Pemerintah. Komisi V DPR-RI mendesak kepada PT. 
Dahana untuk memperbaiki cash flow dan juga segera membayar 
hutang-hutangnya kepada Pemerintah. 
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Komisi V DPR-RI mendesak kepada PT.PN khususnya PTPN II, 
III dan IV untuk lebih meningkatkan program community 
development sehingga diharapkan akan tumbuh sense of belonging 
dari Pemda maupun masyarakat sekitar. 

2. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 
Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, 
saat ini Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) banyak menetapkan 
peraturan-peraturan daerah yang dirasakan sangat memberatkan 
perusahaan-perusahaan termasuk didalamnya PT. PN II, III, dan 
IV. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI mendesak kepada 
Pemerintah c.q. instansi terkait untuk menetapkan kebijakan dan 
aturan-aturan yang jelas dan rinci untuk · mempertegas 
kewenangan antara Pusat dan Daerah sekaligus untuk menghindari 
terjadinya peraturan-peraturan yang tumpang tindih. 

3. Dalam rangka memasuki pasar global dengan memperhatikan 
keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Indonesia di 

1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan dalam 
menciptakan perlindungan bagi operasional perusahaan- 
perusahaan di daerah termasuk PT.PN II, III dan IV sekaligus 
dalam mencegah timbulnya gejolak sosial, maka dukungan 
pemerintah daerah dan masyarakat sekitarnya mutlak diperlukan. 

Kinerja PT.PN dan pengaruh Otonomi Daerah 

rinci yang selanjutnya untuk dilakukan pembahasan dengan Sub 
Bidang Investasi dan BUMN Komisi V DPR-RI agar 
pennasalahan-pennasalahan yang terjadi di PT. KIM dapat 
diselesaikan secara transparan dan jelas tennasuk mencari 
kejelasan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan PT. Kiemas 
Batamindo dan lain-lain .. 
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1. Melihat kenyataan yang ada, bahwa sistem pencetakan 
uang/meterai/pita cukai yang saat ini dipergunakan melalui 
Hologram sangatlah mudah/banyak dipalsukan, sehingga berakibat 
pada kerugian negara. 

Oleh karena itu Komisi V DPR-RI meminta agar pencetakan 
uang/meterai dan pita cukai tidak lagi mempergunakan Hologram 
akan tetapi dengan mesin Intaglio yang memiliki keamanan yang 
sangat tinggi dan tidak mudah dipalsukan. Ditegaskan, kepada 
pihak-pihak yang terkait agar memperhatikan serta 
melaksanakannya 

Pencetakan Uang/Materai/Pita Cukai yang banyak dipalsukan. 

4. Komisi V DPR-RI sependapat usu) dari PTPN agar untuk setiap 
kg/liter yang diekspor disisihkan dananya dari pajak ekspor 
dengan jumlah tertentu untuk digunakan dalam upaya 
pengembangan penelitian perkebunan dan industri sawit serta 
produk turunannya. 

Hal ini akan dibicarakan oleh Komisi V DPR-RI dengan Meneg 
BUMN dalam Raker yang akan datang untuk dibicarakan 
kemungkinan pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

bidang "oleo basis", maka Komisi V DPR-RI merekomendasikan 
kepada Meneg BUMN untuk memberikan perhatian yang lebih 
khusus dan sungguh-sungguh terhadap perrnasalahan yang 
dihadapi oleh PT.PN II, III dan IV. Termasuk didalamnya untuk 
pembinaan organisasi, komisaris dan direksi agar kinerja 
perusahaan lebih baik lagi sehingga dapat bersaing ditingkat 
dunia. 
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1. Sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia yang memiliki 
lebih dari 17.000 pulau, maka negara dan bangsa Indonesia 
memerlukan usaha industri strategis yang mampu mewujudkan 
kemandirian serta persatuan dan kesatuan bangsa. 

Sehubungan dengan itu, Komisi V DPR-RI mendesak kepada PT. 
BPIS agar mempertajam rumusan visi dan misi PT. BPIS sesuai 
dengan fungsi dan kedudukannya sebagai perusahaan yang 
mengelola industri strategis. Atas dasar itu, Komisi V DPR-RI 
mengharapkan kepada PT. BPIS untuk lebih meningkatkan dan 
mengembangkan potensi sumberdaya manusia yang profesional 
dan mandiri terutama dalam penguasaan teknologi yang dapat 

Kinerja PT. BPIS sebagai perusahaan yang mengelola industri 
strategis. 

Demi kepentingan keamanan Nasional, Komisi V DPR-RI 
mendesak kepada Pemerintah agar Keppres Nomor 96 Tahun 2000 
tersebut untuk segera dicabut. Disamping itu dalam memperkuat 
eksistensi Perum Peruri sebagai perusahaan percetakan uang, 
maka PP No. 34 tahun 2000 dapat ditingkatkan menjadi Undang- 
undang. 

2. Keluarnya Keppres Nomor 96 Tahun 2000 tentang usaha yang 
tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan 
tertentu bagi penanaman modal .adalah membolehkan perusahaan 
lain di luar Perum Peruri bergerak dibidang percetakan uang. 

Hal ini membuka peluang untuk disalah gunakan sehingga sangat 
berbahaya bagi kestabilan ekonomi, moneter dan juga politik. 
Disamping itu pula keberadaan Keppres tersebut dalam tata urutan 
perundangan sangat bertentangan dengan PP Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia. 
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Kelangkaan dan pemalsuan pupuk dalam menghadapi masa 

pan en. 

1. Mengingat seringnya terdengar adanya keterlambatan distribusi 
pupuk, bahkan seringkali juga terjadi kelangkaan pupuk pada 
suatu daerah tertentu pada saat-saat tertentu, maka Komisi V DPR- 

3. Dal am rangka mewujudkan sinergi dan optimalisasi sumberdaya 
dalam pengembangan industri berbasis sumberdaya alam dan 
berbagai fasilitas serta infrastrukturnya yang diperlukan hams ada 
peningkatan kinerja dari PT. BPIS. Komisi V DPR-RI 
mengharapkan agar PT. BPIS lebih meningkatkan kinerjanya 
sehingga akan bisa menjadi satu perusahaan yang profesional, 
efisien dan efektif dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Namun pada saat ini, kondisi PT. BPIS secara ekonomis ternyata 
tidak profesional, efisien dan efektif, sehingga Komisi V DPR-RI 
merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera meninjau dan 
mengkaji ulang keberadaan PT. BPIS sesuai dengan visi dan 
misinya sebagai pengelola industri strategis. 

perekonomiaan bangsa. 
keterpurukan mengentaskan gun a andil memberikan 

2. Dalam situasi dan kondisi perekonomian bangsa yang saat ini 
sedang mengalami keterpurukan, diperlukan kontribusi secara 
optimal dari BUMN khususnya yang tergabung dalam PT. BPIS. 
Menyadari ha! tersebut, Komisi V DPR-RI mendesak kepada 
perusahaan-perusahaan' yang berada dibawah naungan PT. BPIS 
untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktivitasnya sehingga 

sebagai BUMN yang tergabung dalam industri strategis dapat 

mengembangkan perusahaan guna menciptakan nilai tambah yang 
pada akhirnya dapat berdaya saing dan mampu menembus pasar 
global. 
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2. Dalam rangka menjamin asset kunci perusahaan yang sebagian 
besar berupa keahlian dan profesionalisme karyawan untuk tidak 
meninggalkan perusahaan sekaligus untuk meningkatkan 
kesejahteraan para karyawan, maka Komisi V DPR-RI dapat 

Perlunya PT. Rekayasa Industri untuk meningkatkan kinerja 
sehingga dapat memajukan industri di Indonesia. 

I. Mengacu pada visi dan misi perusahaan PT. Rekayasa Industri 
sebagai perusahaan yang sekaligus merupakan asset negara maka 
Komisi V DPR-RI mengharapkan agar PT.Rekayasa Industri dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan melalui profesionalisme Sumber 
Daya Manusia (inovatif, kreatif dan mandiri), sehingga PT. 
Rekayasa Industri akan menjadi perusahaan rancang bangun dan 
perekayasaan nasional terkemuka serta tangguh dalam persaingan 
dunia. 

3. Pupuk urea dianggap sebagai produk strategis, maka Komisi V 
DPR-RI mengusulkan agar pola distribusi dan pemasaran pupuk 
perlu diatur sedemikian rupa agar terjangkau oleh petani tanpa 
harus merugikan produsen dan dalam pelaksanaan pemasarannya 
supaya melibatkan Koperasi-koperasi Unit Desa di daerah-daerah. 

RI menghimbau agar pengawasan, pelaksanaan distribusi pupuk 
harus dilaksanakan terus menerus . oleh pihak-pihak yang 

bertanggungjawab atau ditetapkan kebijakan baru yang dapat 
dianggap terbaik. 

2. Mengingat banyaknya kondisi pabrik pupuk yang berusia tua 
sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi dan efisiensi 
perusahaan, maka Komisi V DPR-RI mendukung upaya 
peremajaan mesin-mesin yang telah berusia tua. Dan kepada PT. 
Pusri Holding diharapkan untuk segera membuat rencana jangka 
panjang atau master plan bagi industri-industri pupuk yang ada. 
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Tanah ulayat yang masih dipersoalkan oleh masyarakat Madura 
dan kinerja dari PT.Garam. 

1. Mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh PT. Garam 
khususnya yang menyangkut adanya tuntutan pengembalian tanah 
oleh masyarakat/lembaga baik pada Pegaraman I Sumenep, 
Pegaraman II Pamekasan, Pegaraman III Sampang, maka Komisi 
V DPR-RI mengharapkan kepada PT. Garam untuk dapat 
mengupayakan segera terselesaikannya permasalahan tersebut 
secara arif dan bijaksana, transparansi dengan mengedepankan 
aspek musyawarah dan kepastian hukum tanpa adanya pihak- 
pihak yang merasa dirugikan, sehingga keberadaan PT. Garam 
akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan 
permasalahan ini akan diteruskan kepada Komisi II DPR-RI yang 
membidangi pertanahan. 

5. Dal am rangka memberikan kesempatan pengembangan 
perusahaan nasional khususnya PT. Rekayasa Industri, maka 
Komisi V DPR-RI merekomendasikan kepada Pemerintah baik 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk 
memanfaatkan PT. Rekayasa Industri dalam proyek rekayasa dan 
rancang bangun dalam pembangunan pabrik-pabrik di dalam 
negeri. 

menyetujui serta mendukung kebijakan, bahwa karyawan diberi 
kesempatan pertama untuk membeli saham perusahaan bila 
privatisasi dilaksanakan terhadap PT.Rekayasa Industri . 

4. Dalam rangka eksistensi PT. Rekayasa Industri sekaligus untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para engineer, maka 
Komisi V DPR-RI mengharapkan agar PT. Rekayasa Industri 
dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bidang 
lill. 
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Dalam reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002 Komisi V 
DPR-RI mengirimkan 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja yaitu: 

2. Rapat Intern tanggal 26 Nopember 2001 dengan acara melanjutkan 
acara tanggal 22 Nopember 2001, dan membahas tentang rencana 
kunjungan kerja. 

3. Audiensi dengan Masyarakat Lubuk Kilangan Padang (tanggal 26 
Nopember 2001) 

I. Rapat Intern tanggal, 22 Nopember 2001, dengan acara 
menetapkan program Kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 
2001-2002. 

Sebagai tambahan patut sampaikan : 

Di samping itu Komisi V DPR-RI juga meminta kepada PT. 

Garam agar dapat mengambil peran yang sesuai untuk 
meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat, sehingga 
ketergantungan pada garam impor dapat dikurangi. 

3. Komisi V DPR-RI mendorong semangat manajemen PT. Garam 
dalam ha! investasi untuk rnemproduksi produk turunan sebagai 
bahan baku industri lanjutan yang memungkinkan PT. Garam bisa 
lebih berkembang sehingga mampu memberikan sumbangsih dan 
kontribusinya secara optimal terhadap pemasukan negara dan 
penyerapan tenaga kerja secara luas. 

2. Garam merupakan kebutuhan pokok masyarakat luas yang harus 
dijamin kebutuhannya, oleh karena itu Komisi V DPR-RI 
mendesak kepada PT. Garam untuk meningkatkan peranannya 
dalam menjamin produksi, kualitas dan distribusi garam secara 
nasional dengan harga yang terjangkau. 
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5. Rapat Intern tanggal 19 September 2001, dengan acara 
melanjutkan acara tanggal 18 September 200 I, dan persiapan Tim 
Kunjungan kerja. 

2. Rapat Intern tanggal, l 0 September 2001, dengan acara klarifikasi 
dari berbagai surat kabar tentang PT. Semen Gresik terhadap 
Komisi V DPR-RI dan menetapkan Sub-sub Komisi dan program 
Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002. 

3. Rapat Intern tanggal 1 7 September 200 I dengan acara 
melanjutkan acara tanggal 10 September 200 I. 

4. Rapat Intern tanggal 18 September 2001, dengan acara 
melanjutkan acara tanggal 17 September 200 I. 

1. Rapat Intern tanggal 28 Agustus 200 I, dengan acara Pemilihan 
dan penetapan Pimpinan Komisi-komisi. 

Catalan tambahan kegiatan Komisi V DPR-RI: 

Sementara itu, Rapat-rapat Komisi V DPR-RI Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2001-2002, yaitu: 
1. Rapat Intern Komisi sebanyak 6 kali 

2. Rapat Kerja sebanyak 3 kali 
3. Rapat Dengar Pendapat sebanyak 6 kali 
4. Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 
5. Audiensi 
6. Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI 

Tim Kunjungan Kerja ke Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan ke 

Propinsi Bali yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 26 sampai 28 
Nopember 2001. 
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7. Audiensi dengan Forum Pemberdayaan dan Restrukturisasi UKM 
(1Oktober2001) 
Membahas tentang perlunya kredit reform dan RUU tentang 
perkreditan. 

8. Audiensi dengan DPRD Sumatera Barat (tanggal 8 Oktober 2001) 
Membahas ten tang rencana Spin Off PT. Semen Padang. 

4. Pertemuan dengan KOP- WTO ( 13 September 2000). 

5. Audiensi dengan PT. Jakarta Sinar Intertrade (tanggal 20 
September 2001) 
Membahas tentang hunian ITC Mangga Dua. 

6. Audiensi dengan Gubemur Kalimantan Timur (tanggal 27 
September 200 l ). 
Membahas tentang DAU Kalimantan Timur untuk Tahun 
Anggaran 2002. 

3. Pertemuan dengan Perhimpunan Penghuni ITC Mangga Dua 
(tanggal 18 September 200 l) 
Membahas tentang permasalahan hunian ITC Mangga Dua 

Beberapa kegiatan Komisi V lainnya: 

I. Audiensi dengan Asosiasi Pedagang ITC Mal Mangga Dua 

(tanggal 31 Agustus 2001). 
Membahas tentang permasalahan pedagang dengan pihak 
pengelola. 

2. Pertemuan dengan AEKI (tanggal 10 September 2001) 
Membahas tentang kuota ekspor dan permasalahan perkopian 
nasional. 

6. Rapat Intern tanggal l 0 Oktober 200 l, dengan acara penetapan 

Tim-tim Komisi V DPR-RI dan persiapan akhir kunjungan kerja 
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1. Mengacu pada beberapa permasalahan yang terjadi di Pulau 
Batam saat ini dikuatirkan dapat mengganggu pengembangan 
Pulau Batam di masa depan, maka Komisi V DPR-RI mendesak 
kepada Pemerintah c.q. Menteri-menteri terkait, Badan Otorita 
Batam Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Pemerintah 
Kota Batam serta pihak-pihak terkait lainnya untuk duduk 
bersama-sama dalam rangka mencari solusi yang terbaik bagi 
pengembangan Pulau Batam. 

Kewenangan Badan Otorita Pengembangan Daerah lndustri Pulau 
Ba tam. 

a. Rapat Intern Komisi sebanyak 5 kali 

b. Rapat Kerja sebanyak 4 kali 
c. Rapat Dengar Pendapat sebanyak 6 kali 
d. Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 11 Kali 

e. Rapat Konsultasi I kali 
f. Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI 

Rapat-rapat Komisi V DPR-RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 
2001-2002, yaitu : 

Dalam reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002 Komisi V 
DPR-RI mengirimkan 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja yaitu: 
Tim Kunjungan Kerja ke Propinsi Sumatera Utara dan ke Propinsi 
Jawa Barat yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 24 sampai 27 

Oktober 2001. 

10. Audiensi dengan BPN-AIR (tanggal 16 Oktober 2001) 

Membahas tentang TPT. 

9. Audiensi dengan Delegasi Spin Off PT. Semen Tonasa (tanggal 12 
Oktober 2001) 
Membahas tentang rencana Spin Off PT. Semen Tonasa. 
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Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah C.q. 
Menperindag dan Menteri Keuangan serta instansi terkait Jainnya agar 
konsisten melaksanakan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 
69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, UU No. 8 tahun 1999 

Perlindungan Konsumen serta penerapan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) 

Selain itu dapat pula Dewan Perwakilan Rakyat secepatnya 
mengambil inisiatif mengajukan RUU tersebut. 

3. Sambil menunggu pembentukan UU tentang Daerah Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka Komisi V DPR-RI 
berpendapat bahwa pemberlakukan PPN dan PPn BM untuk 
sementara tetap ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya 
UU tersebut karena penundaan tersebut perlu dilakukan guna 
menjamin stabilitas dan kesinambungan iklim berusaha di Batam 

2. Komisi V DPR-RI berpendapat bahwa Pemerintah melalui Badan 
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan 
kewenangan yang ada padanya telah berperan secara signifikan 
dalam pembangunan Batam sebagaimana diamanatkan oleh 
Peraturan Perundang-undangan yang ada. 

Bahwa untuk dapat mempersiapkan Kota Batam sebagai salah satu 
pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Barat Indonesia terutama 
untuk memacu pertumbuhan investasi, industri, perdagangan, 
pariwisata dan Iain-lain, maka Kota Batam harus ditetapkan 
sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui 
Undang-undang. 

Oleh karena itu Komisi V DPR-Rl mendesak kepada Pemerintah 
c.q instansi terkait agar segera mengajukan Naskah Rancangan 
Undang-undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam (Free trade zone). 
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Perlindungan dalam masalah investasi asing di Indonesia 

1. PT. N ikomas Gemilang adalah perusahaan sepatu yang berstatus 
penanaman modal asing yang beroperasi di Indonesia dan 
mempunyai pembeli seluruhnya di manca negara, dan telah 

Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada KPPU 
untuk melaksanakan fungsi dan peranannya secara mandiri sesuai 
dengan perundangan yang berlaku sekaligus untuk dapat 
menghindarkan diri dari berbagai pertentangan kepentingan 
(conflict of interest). 

2. Dalam rangka menghindarkan penafsiran yang berbeda-beda 
terhadap pengertian kepentingan nasional dari berbagai sisi 
kepentingan, maka Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada 
Pemerintah dan pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN, 
KPPU dan para pakar bersama-sama Komisi V DPR-RI untuk 
dapat lebih lanjut merumuskan pengertian dan kriteria 
"kepentingan nasional", yang selanjutnya disusun dalam pedoman 
pelaksanaan/pengaturan dari UU No.5/1999 melalui PP/Keppres 
dan lain sebagainya. 

I. Keberadaan KPPU sangat penting karena secara langsung maupun 
tidak langsung dapat memperbaiki kinerja dunia usaha Indonesia 
agar menjadi lebih efisien, inovatif dan kompetitif dengan 
memperhatikan kepentingan nasional sesuai dengan konsideran 
UU No. 511999 ten tang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan usaha Tidak Sehat. 

Larangan Praktek Monopoli dan perlunya disusun pedoman 

Pelaksanaanya. 

tentang Perlindungan Konsumen serta penerapan Standar Nasional 

Indonesia (SNI). 
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3. Hambatan yang dialami oleh PT. Tri Polyta dalam kegiatan dan 
pengembangan usahanya adalah adanya beberapa peraturan daerah 
dan peraturan pusat yang tumpang tindih seperti pengurusan 
tenaga kerja asing, ijin operasional dermaga dan penggunaan air 
laut. Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mengharapkan agar 
adanya koordinasi terpadu antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah dalam menciptakan suatu kebijakan, sehingga 
akan tercipta suatu iklim usaha yang sehat dan kondusif. 

4. Dalam rangka meningkatkan daya saing bagi industri 
polipropilena dalam negeri dan guna mencegah membanjirnya 
arus impor polipropilena dari negara ASEAN, maka perlu adanya 
kemauan politik dari Pemerintah melalui penciptaan kebijakan- 
kebijakan yang kondusif. Oleh karena itu Komisi V DPR-RI 
mengharapkan kepada Pemerintah agar bea masuk polipropilena 
dapat dikembalikan menjadi I 0%. Untuk itu Komisi V DPR-Rl 
akan membicarakan hal ini dalam Rapat Kerja dengan 
Menperindag. 

menyerap banyak tenaga kerja lokal. Oleh karena itu Komisi V 

DPR-RI mendesak pada Pemerintah c.q. Instansi terkait untuk 
memberikan perlindungan dalam berusaha terutama dalam hal 
masalah investasi PMA. Sebaliknya pula PT. Nikomas Gemilang 
hendaknya mematuhi semua peraturan dan perundangan yang 
berlaku khususnya masalah perpajakan. 

2. Mengacu pada kebutuhan bahan baku industri sepatu PT. Nikomas 
Gemilang yang berasal dari lokal hanya 40%, maka Komisi V 
DPR-RI mengharapkan agar PT. Nikomas Gemilang dapat 
meningkatkan lagi penggunaan bahan baku Jokal yang mutunya 
belum tentu lebih rendah dari bahan baku impor, sehingga akan 
dapat membantu menghidupkan perekonomian nasional. 
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Pengelolaan somber daya alam. 

1. Pasir laut, pasir timah dan pasir konstruksi adalah merupakan 
sumber daya alam yang pengelolaannya harus terjamin dalam 
rangka kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. 

Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah 
agar pengelolaan terhadap sumber daya alam tersebut dapat diatur 
dengan UU. 

2. Dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
menyangkut ekspor pasir laut ke Singapura, maka komisi V DPR- 
RI mendesak kepada Pemerintah untuk segera melakukan 
perundingan bilateral dengan Pemerintah Singapura sehingga akan 

Bimbingan kepada petani lokal sehingga bahan baku bagi PT. 

Suba lndah tidak perlu diimpor. 

I. Mengacu pada program kerja PT. Suba Indah Tbk khususnya yang 
berkaitan dengan produksi berbahan baku jagung, maka Komisi V 
DPR-RI mendesak kepada Pemerintah khususnya departemen- 
departemen terkait (Departemen Pertanian, Depperindag, 
Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Menristek dan 
Departemen Kesehatan) untuk memberikan dukungan secara 
penuh terhadap keberadaan PT. Suba lndah Tbk. 

2. Berkaitan dengan bahan baku yang digunakan oleh PT. Suba 
Indah Tbk dalam kegiatan industrinya adalah jagung, baik yang 
berasal dari jagung lokal maupun impor, maka Komisi V DPR-RI 
mengharapkan kepada PT. Suba Indah Tbk untuk melakukan 
bimbingan, penyuluhan dan penyediaan pasar kepada para petani 
jagung, sehingga disamping akan meningkatkan produksi jagung 
lokal yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan bahan baku 
perusahaan juga akan dapat meningkatkan taraf hidup para petani 
yang pada akhimya akan mengurangi bahan baku impor. 
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2. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 
rnengakibatkan sernakin rnenjamumya koperasi-koperasi yang 

Bidang Koperasi. 

l . Dalam rangka meningkatkan peran serta koperasi dalam 
pembangunan bangsa dan negara, maka perlunya gerakan koperasi 
melakukan reposisi dan restrukturisasi kelembagaan sesuai jati diri 
yang dilandasi profesionalisme. 

Oleh karena itu untuk mendorong adanya reposisi dan 
restrukturisasi tersebut, maka Komisi V DPR-Rl mengharapkan 
kepada DEKOPIN untuk dapat menciptakan suatu konsep 
paradigma baru, termasuk penyempumaan visi dan misi guna 
dijadikan bahan acuan dalam pembenahan dan revisi terhadap 
peraturan yang kurang kondusif termasuk Undang-undang Nomor 
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

4. Dalam rangka menjaga ketertiban tentang usaha mineral di 
Bangka, maka Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah 
untuk memberlakukan peraturan secara adil dan konsisten tidak 
diskriminatif bagi usaha mineral di Bangka termasuk memberikan 
kesempatan bagi usaha-usaha penambangan rakyat untuk 
rnelakukan ekspor mineral. 

mendapatkan kejelasan yang pasti terhadap pasir laut yang 
diekspor dengan tidak merugikan bangsa dan negara. 

3. Mengingat permasalahan ekspor pasir laut sampai saat ini belum 
ada penyelesaian secara tuntas maka Komisi V DPR-Rl 

menganggap perlu untuk segera menindak lanjuti kesimpulan 
Rapat Kerja dengan Menperindag tanggal 6 Maret 2002 tentang 
pembentukan Tim kerja khusus yang membahas permasalahan 
pasir. 
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tidak sesuai dengan persyaratan dan kelayakan serta menyimpang 
dari jiwa dan semangat koperasi sesungguhnya sehingga berakibat 

pula pada citra buruk lembaga koperasi. 

Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah 
untuk menata kembali terhadap peningkatan pembinaan dan 
pengembangan koperasi secara lebih ketat dan selektif terrrnasuk 
dalam ha! perinjinan pendirian Koperasi. 

3. Mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh DEKOPIN sesuai 
dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian antara lain 
menyalurkan aspirasi koperasi, meningkatkan kesadaran 
berkoperasi dikalangan masyarakat, mengembangkan kerjasama 
antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya 
baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional, baik 

vertikal maupun horisontal serta menghimpun dana koperasi 
dalam rangka kegiatan-kegiatannya, maka Komisi V DPR-RI 
mengharapkan kepada DEKOPIN agar dapat meningkatkan 
kinerja dan profesionalismenya melalui peningkatan sumber daya 
manusia dan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal, 
sehingga koperasi mampu memajukan usaha para anggotanya dan 
meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan amanat Pasal 33 
UUD 1945 dan penjelasannya .. 

4. Mengingat fungsi dan tanggungjawab Dekopin yang begitu berat 
dan luas cakupannya, maka Komisi V DPR-RI mendesak kepada 
Pemerintah untuk memberikan alokasi anggaran yang sesuai 
dengan fungsi dan tanggungjawabnya, Oleh karena itu Komisi V 
DPR-RI rnengharapkan pula kepada Dekopin untuk dapat 
menyampaikan konsep usulan anggaran yang dibutuhkan dan 
selanjutnya melalui Anggota Komisi V DPR-RI yang duduk di 
Panitia Anggaran untuk dibicarakan dengan Pemerintah. 
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3. Lembaga-lembaga keuangan mikro, sangat bermanfaat bagi 
KUKM dalam membantu masalah permodalannya. Oleh karena itu 
Kornisi V DPR-RI mendukung adanya upaya dari PT. Permodalan 
Nasional Madani untuk menjadikan mitra kerja/mitra bisnis 
terhadap lernbaga keuangan mikro tersebut. Namun demikian 
diharapkan agar dalam memilih lernbaga keuangan mikro untuk 
dilakukan secara selektif, sehingga dapat menghindari adanya 
ekses-ekses negatif. 

2. Keberadaan PT. Permodalan Nasional Madani yang merupakan 
salah satu lembaga pembiayaan yang diharapkan oleh UK.MK 
sekaligus akan dapat mewujudkan kesejahteraan dan 
perekonomian yang merata. Oleh karena itu Komisi V DPR-RI 
mengharapkan kiranya PT. Permodalan Nasional Madani untuk 
tidak bergeser dari visi dan misi dalarn melaksanakan fungsi dan 
tugasnya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil dan rnenengah 
dan koperasi sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945. 

1. Dalam rangka mendukung eksistensi Perum Sarana 
Pengembangan Usaha dan PT. Permodalan Nasional Madani 
dalam kegiatan usahanya, maka Kornisi V DPR-RI rnendesak 
kepada Pemerintah untuk lebih rnernberikan keberpihakan kepada 
Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Permodalan 
Nasional Madani melalui penciptaan regulasi/kebijakan seperti 
UU tentang Pejaminan Kredit, pembentukan lembaga penjaminan 
ulang dan penyertaan modal pemerintah. 

Lembaga penjamin bagi pengusaha kecil dan menengah untuk 
mendapatkan kredit modal. 
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Oleh karena itu, Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah 
c.q. lnstansi terkait untuk melakukan pembenahan dan pengkajian 
ulang terhadap aturan-aturan yang berkenaan dengan gula, 
termasuk bea masuk impor yang dirasakan sekarang memiliki 
celah untuk disalahgunakan. Dan bagi oknum-oknum/importir 
yang menyalahgunakan wewenangnya dapat diambil tindakan 

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta pencabutan 
surat izin usahanya. Selanjutnya Komisi V DPR-RI juga 
mengharapkan agar segera memberlakukan Manajemen Risiko 
Transaksi Impor (MRTI) untuk menghindari penyelewengan- 
penyelewengan tersebut. 

2. Kondisi pergulaan Nasional saat ini sangat memprihatinkan dan 
diperburuk dengan membanjimya gula impor yang tidak wajar 
yang dilakukan oleh oknum para pengimpor yang 
menyalahgunakan izin yang dimiliki, sehingga hal ini sangat 
merugikan industri gula nasional maupun para petani tebu. 

Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mendesak kepada BKPM 
sebagai Lembaga pemberi izin untuk melakukan pengawasan dan 
memperketat pemberian izin impor gula baik kepada PMA 
maupun PMDN. 

1. Dengan membanjimya gula impor di pasaran Indonesia, 
berdampak pada ruginya industri gula nasional maupun petani 
tebu yang harus dilindungi. Hal ini disebabkan oleh adanya 
perbedaan kebijakan tarif impor gula yang sangat mencolok antara 
gula putih sebesar 20% s/d 25% dan gula industri sebesar 0% s/d 
5% yang pada akhimya mengakibatkan adanya celah untuk 
melakukan penyimpangan. 

Membanjirnya gula impor dipasaran Indonesia dan 

permasalahannya. 
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Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan bebas. 

I . Keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
agar lebih optimal dalam peran dan fungsi maka harus didukung 
oleh ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang praktis dan 

Di samping itu kiranya perlu dilakukan Pre Shipment Inspection 
(PSI) khusus untuk komoditi strategis, seperti beras dan gula. 

4. Perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula yang selama ini 
dipusatkan di pulau Jawa (60%) makin hari makin menyempit 
Iahannya. Dengan demikian dikhawatirkan impor gula makin 
meningkat. Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mengharapkan agar 
pemerintah memberikan insentif tertentu bagi industri-industri 
gula, khususnya bagi industri swasta yang akan mendirikan pabrik 
gula di Iuar Pulau Jawa, terutama dalam kaitannya dengan 
percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 

5. Pemberian insentif kepada investor-investor baru harus tetap 
memperhatikan kelangsungan hidup para pionir investasi industri 
sejenis. Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mengharapkan agar 
kebijakan insentif tersebut selalu mendasarkan pada prinsip 
kehati-hatian. 

3. Berkaitan dengan semakin maraknya impor gula pada beberapa 
minggu terakhir ini sangat mengganggu petani tebu nasional, dan 

pada akhirnya dapat merugikan negara. 

Oleh karena itu, Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah 
c.q. Instansi terkait untuk selalu mengadakan komunikasi dan 
koordinasi secara berkesinambungan dalam membicarakan 
pelaksanaan impor gula, monitoring serta pengawasan impornya 
untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas BKPM dan adanya 
penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh sekelompok 
importir. 
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4. Sampai saat ini investor baik asing maupun lokal yang 
menanamkan modalnya di wilayah Kawasan Sabang belum 

memadai secara kualitas mengingat adanya keragu-raguan para 

2. Dalam mengimplementasikan pengembangan Kawasan 
Perdagangan Bebas Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang masih 
banyak kendala yang dihadapinya. Oleh karena itu komisi V DPR- 
RI mendesak kepada Pemerintah c.q instansi terkait termasuk juga 
Pemerintah Daerah lstimewa untuk segera mempersiapkan 
fasilitas-fasilitas penunjang pengembangan Kawasan Perdagangan 
Bebas Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang termasuk perlunya 
disusun skala prioritas sesuai dengan kegunaannya seperti 
pembangkit tenaga listrik, airport, infrastruktur dan lain-lain dan 
ha! ini bisa diwujudkan dalam bentuk master plan /RUTRK. 

tegas, simple dan dapat diterapkan dilapangan tanpa menimbulkan 

pergesekan dengan instansi/lembaga terkait termasuk kelengkapan 
sarana dan prasarana serta insentif/kemudahan-kemudahan 
dibidang perizinan, fiskal dan perpajakan. 

Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mendesak kepada pemerintah 
c.q. instansi terkait untuk dapat memberikan 
dukunganlkemudahan terhadap hal-hal tersebut diatas, termasuk 
membuat suatu terobosan yang mampu menghadapi 

tantangan/hambatan melalui pernanfaatan potensi sumber daya 
alam yang dimiliki dengan menarik investor yang sebanyak- 
banyaknya serta mampu rnencari pasar didalam maupun luar 
negeri sebagai tempat pemasaran produk olahannya, sehingga 
optimalisasi peran dan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas dapat tercapai sekaligus dapat membuka peran 
sertanya dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi 
nasional. 
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Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mendukung upaya yang akan 
dilakukan oleh PGN antara lain melalui negosiasi harga beli 
dengan produsen lain, negosiasi dengan produsen gas eksisting 
agar memberikan pnontas pasokannya kepada PGN, 
mengupayakan teralisasinya pembangunan jaringan pipa transmisi 
yang menghubungkan sumber-surnber gas di wilayah Sumatera 
Selatan ke Jawa Barat dan sumber gas di Kalimantan Timur ke 

J, Salah satu masalah yang dihadapi PGN saat ini adalah semakin 
terbatasnya pasokan gas diwilayah Jawa barat dan Jawa Timur 
sehingga tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pemakaian 
gas khususnya di sektor industri, 

Bidang Investasi dan BUMN 

5. Untuk memperlancar kegiatan kawasan Sabang, BPKS diberi 
wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya 
yang diperlukan bagi pengusaha yang mendirikan dan 
menjalankan usaha di Kawasan Sabang melalui pelimpahan 
wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UU No. 37 tentang KPBS. 
Namun pada kenyataannya belum dilaksanakan sepenuhnya 
terutama dalam pelimpahan wewenang dari instansi terkait 
(Pusat). 

investor tersebut yang disebabkan belum adanya kepastian iklim 
usaha yang kondusif. 

Oleh karena itu agar lebih menarik investor yang ragu-ragu 
menanamkan modalnya di Kawasan Sabang tersebut maka Komisi 
V DPR-RI mengharapkan kepada Badan Pengusahaan Kawasan 
Sabang untuk dapat mengoptimalkan wewenang/otoritasnya sesuai 
amanat yang tertuang pada pasal 8 UU No. 37 tahun 2000 tentang 

Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. 
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e. Rapat Intern tanggal 17 Juli 2002, dengan acara persiapan 
Kunjungan Kerja MP IV Tahun 2001-2002. 

a. Rapat Intern tanggal, 16 Mei 2002, dengan acara menetapkan 
program Kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2001-2002. 

b. Rapat Intern tanggal 20 Mei 2002 dengan acara melanjutkan acara 
tanggal 16 Januari 2002. 

c. Rapat Intern tanggal 21 Mei 2002, menyusun daftar pertanyaan 

d. Rapat Intern tanggal 22 Mei 2002, menyusun daftar pertanyaan 
dan menetapkan daerah kunjungan kerja. 

Rapat Intern 

Jawa Timur disamping upaya meningkatkan pengembangan 
sumber gas baru di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, 
sehingga akan dapat memenuhi kebutuhan gas, khususnya pada 
sektor industri diwilayah tersebut yang pada akhirnya akan dapat 
menghidupkan sektor riil. 

2. Dalam rangka pengembangan pemasaran gas didalam negeri yang 
diupayakan oleh PGN dengan melakukan pengembangan 
distribusi gas melalui pembangunan pipa distribusi untuk rumah 
tangga agar harga gas untuk rumah tangga lebih terjangkau (lebih 
murah dari minyak tanah dan LPG) dengan memanfaatkan gas 
bumi yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, 
oleh karena itu Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada 
Pemerintah agar pengembangan pipa distribusi tersebut dapat 
dibiayai melalui pengalokasian anggaran pada APBN. Dan ha! ini 
akan dibicarakan oleh Anggota Komisi V DPR-RI yang duduk di 
Panitia Anggaran dengan pihak pemerintah. 
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Rapat Dengar Pendapat Umum 

a. RDPU tanggal 23 Mei 2002, dengan DEKOPIN. 

b. RDPU tanggal 3 Juni 2002, dengan APPi dan PT. PUSRI 

c. RDPU tanggal 11 Juni 2002, dengan PT. Gas Negara 

Rapat Dengar Pendapat 

a. RDP tanggal 27 Mei 2002, dengan Dirjen PDN Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan, APTINDO, KADI. 

b. RDP tanggal 6 Juni 2002, dengan Dirjen Pajak, KADIN, dan 3 
(tiga) Asosiasi (malam). 

c. RDP tanggal 17 Juni 2002, dengan KPPU dan KADIN 

d. RDP tanggal 20 Juni 2002, dengan Badan Otorita Batam (pagi) 

e. RDP tanggal 27 Juni 2002, dengan BKPM. 

f. RDP tanggal 27 Juni 2002, dengan BKPM, BPPN, dan IFC 

b. Rapat Kerja tanggal 5 dan 6 Juni 2002, dengan Kementerian 
Koperasi dan UKM 

c. Rapat Kerja tanggal I 0 Juni 2002, dengan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian, disertai Menteri Keuangan, Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan, dan 30 Asosiasi sektor industri 
dan perdagangan 

d. Rapat Kerja tanggal 24 dan 25 Juni 2002, dengan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan. 

· Rapat Kerja 

a. Rapat Kerja tanggal 29 dan 30 Mei 2002, dengan Menteri Negara 

BUMN. 
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Anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang diusulkan 
untuk TA 2002 sebesar Rp. 693,93 milyar, masing-rnasing untuk 
Anggaran Rutin sebesar Rp. 279, 13 milyar dan Anggaran 

Tentang RAPBN Tahon Anggaran 2002 

Fungsi Anggaran 

Bidang Perindustrian dan Perdagangan : 

Kunjungan Kerja: 
Dalam reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002 Komisi V 
DPR-RI mengirimkan 2 (dua) Tim Kunjungan Kerja yaitu: 
Tim Kunjungan Kerja ke Propinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi 
Tenggara. 

Membicarakan tentang rencana pendirian PT. JACOM 

d. RDPU tanggal 12 dan 13 Juni 2002, dengan PT. Rekayasa Industri 

e. RDPU tanggal 17 Juni 2002, dengan PT. Garam (pagi). 

f. RDPU tanggal 18 Juni 2002, dengan PT. Permodalan Mad~ni dan 
Perum Sarana Pengembangan Usaha (pagi). 

g. RDPU tanggal 18 Juni 2002, dengan PT. Suba Indah (malam) 

h. RDPU tanggal 19 Juni 2002, dengan Asoiasi Perusahaan 
Pertambangan Pasir Laut Riau dan Asosiasi Industri Mineral 
Bangka (pagi). 

1. RDPU tanggal 19 Juni 2002, dengan PT. Nikomas (malam) 

J. RDPU tanggal 20 Juni 2002, dengan PT. Tripolyta (malam). 

k. RDPU tanggal 26 Juni 2002, PT. Petrokimia Gresik (pagi). 

Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi V DPR-RI tanggal 23 Mei 2002 
dengan BAPPEBTI, JACOM 
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2. Komisi V DPR-RI mendukung upaya kebijakan Depperindag yang 
mengembangkan keindustrian berdasarkan "cluster industry". 

Permasalahan kuota TPT, impor gula dan kebijakan Deperindag 
lainnya. 

l. Untuk lebih meningkatkan dan memperkenalkan produk-produk 
Indonesia di luar negeri demi peningkatan ekspor Indonesia, maka 
Komisi V DPR-RI mendukung kepada Pemerintah untuk 
menghidupkan kembali ITPC khususnya pada pasar-pasar 
potensial serta dapat memperbaiki performance Kantor BPEN 
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai 
termasuk lokasinya, sehingga diharapkan akan dapat menarik 
mitra-mitra kerja baik dalam/luar negeri 

Di samping itu Komisi V DPR-RI merekomendasikan kepada 
Anggota Komisi V DPR-RI yang duduk di Panitia Anggaran 
beserta Tim Depperindag untuk lebih memfokuskan dan 
mengupayakan alokasi anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan 
Depperindag dalam pembahasan Panitia Anggaran dengan Menteri 
Keuangan. 

Pembangunan sebesar Rp. 414,8 milyar. Sedangkan pagu anggaran 
yang disediakan oleh Departemen Keuangan lebih kecil dari yang 
dibutuhkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yakni 
sebesar Rp. 538,66 milyar, masing-masing Rp. 238,66 milyar untuk 
Anggaran Rutin dan Rp. 300 milyar untuk Anggaran Pembangunan. 
Komisi V DPR-RI sebagai mitra kerja mempunyai komitmen untuk 
mengupayakan agar Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
memperoleh anggaran yang memadai sesuai kebutuhan riil, dengan 
ketentuan alokasi dana tersebut dikelola secara transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan efektifitasnya bagi peningkatan kegiatan 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 
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Oleh karena itu Komisi V DPR-RI memandang perlu untuk 
bersama-sama dengan jajaran Depperindag dan instansi terkait 
lainnya untuk membahas lebih dalam terhadap permasalahan yang 
berkaitan dengan masalah irnpor gula legal maupun ilegal, 
termasuk didalamnya pengenaan bea rnasuk 

4. Dengan sernakin membanjimya gula impor di pasaran Indonesia 
mengakibatkan keresahan pada industri gula maupun para petani 
tebu yang perlu dilindungi. Walaupun keadaan ini telah 
diantisipasi melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568 
tahun 1999 yang menetapkan bea masuk impor gula putih sebesar 
20-25% namun kebijakan ini temyata belum sepcnuhnya dapat 
menahan laju masuknya gula putih impor yang bcrakibat pada 
tertekannya harga gula produksi dalam negeri yang merugikan 
industri gula nasional maupun petani. 

Hendaknya Depperindag rnelakukan koordinasi kerja dengan 
sumber-sumber pendanaan bagi UKM agar "cluster industry" 
dapat berjalan sesuai dengan rencana. 

Pada saat yang sarna BPEN hendaknya secara tcrus rnenerus 
rnelakukan upaya fasilitasi pernasaran bagi UKM dalam rangka 
perluasan pasar UKM. 

3. Komisi V DPR-RI mendukung upaya Depperindag untuk 
mengatur lebih baik lagi pelaksanaan penyaluran kuota, termasuk 
kuota TPT dengan rnenitikberatkan pengutainaan kepada 
perusahaan yang sungguh-sungguh mempunyai industri/pabrik, 
mampu mendapatkan "purchase order" dari negara tujuan ekspor 
dan persyaratan lainnya yang mendukung transparansi usaha. 
Terkait dengan hal ini agar kebijakan terhadap UKM TPT 
mendapatkan pula perhatian yang sungguh-sungguh. 
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3. Persaingan Usaha tidak sehat antara lain adanya peraturan 
Perundang-undangan yang memberi ruang bagi persaingan usaha 
yang tidak sehat. Oleh karena itu Komisi V DPR-RI mendesak 
kepada KPPU untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap 
peraturan-peraturan yang tidak kondusif bagi terwujudnya 
demokratisasi ekonomi secara adil dan sehat. 

2. Komisi V DPR-RI mendukung upaya KPPU yang pada tahun 
2002 menetapkan 5 (lima) program utama yang salah satunya 
program komunikasi sebagai upaya mensosialisasikan UU No. 5 
tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 

RAPBN Tahon 2002 untuk KPPU yang perlu segera dibahas dan 
perlunya sosialisasi UU No. 5/1999 tentang Larangan Pratek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

I. Dalam rangka mengoptimalisasikan tugas-tugas KPPU sebagai 
lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap 
persaingan usaha yang selama ini alokasi anggarannya berada 
dibawah Depperindag, maka untuk mewujudkan independensi 
lembaga KPPU, Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah 
untuk mengalokasikan anggaran tersendiri bagi KPPU. Adapun 
anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 24,5 milyar untuk tahun 
anggaran 2002. 

Komisi V DPR~RI akan meninjau kembali relevansi dan 
kelayakan jumlah anggaran tersebut melalui anggota Panitia 
Anggaran Komisi V DPR-RI setelah terlebih dahulu mendalami 
realitas kebutuhan KPPU dalam melaksanakan tugasnya sehari- 
hari. 
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3. BKPM sebagai Lernbaga Pernerintah Non Departemen, rnerniliki 
fungsi dan tugas yang sangat strategis dan tanggung jawab yang 
berat didalam menarik arus investasi dari dalarn rnaupun luar 
negeri. Narnun Kornisi V DPR-RI rnenilai dari segi kelernbagaan, 
efektifitas BKPM tidak sebanding dengan tuntutan beban tugas 
dan tanggung jawab yang dipikulnya. 

Oleh karena itu Komisi V DPR RI rnendesak kepada Pernerintah 
c.q instansi terkait untuk segera rnengajukan RUU tentang 
Penanarnan Modal yang relevan dengan kepentingan investor dan 
sejalan dengan kepentingan nasional. 

2. Dalam rangka menghadapi persaingan antar negara yang sernakin 
ketat dalarn rnenarik investasi asing rnaupun untuk menggalakkan 
investasi dalarn negeri sekaligus dalarn rnernpercepat pernulihan 
ekonomi nasional, rnaka perlu diciptakan iklim usaha yang 
kondusif serta peraturan yang rnernotivasi turnbuhnya investasi. 

Untuk rnenggairahkan kernbali iklirn investasi di Indonesia, rnaka 
Kornisi V DPR-RI sebagai rnitra kerja BKPM rnerekornendasikan 
kepada Anggota Kornisi V DPR-RI yang duduk di Panitia 
Anggaran agar didalarn pernbahasan dengan Menteri Keuangan 
dapat rnengupayakan agar BKPM rnernperoleh anggaran yang 
rnernadai sesuai dengan kebutuhan. 

I . BKPM pada Tahun Anggaran 2002 telah rnengusulkan Anggaran 
Rutin sebesar Rp. 21, 057 rnilyar dan Anggaran Pernbangunan 
sebesar Rp. 85,423 rnilyar. Sedangkan pagu anggaran yang 
dialokasikan oleh Departernen Keuangan adalah Rp. 12,627 
rnilyar untuk Anggaran Rutin dan Rp. 11 rnilyar untuk Anggaran 
Pernbangunan. 

RAPBN Tahon 2002 BKPM 
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5. Di dalam era globalisasi mi, persaingan dalam menarik minat 
investor merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan 
perhatian yang serius. Oleh karena itu, dalam rangka 
menyederhanakan pelayanan birokrasi, maka Komisi V DPR-RI 
mendukung kebijaksanaan BKPM untuk menerapkan Pelayanan 
Satu Atap, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan instansi 
lain dalam memberikan pelayanan kepada investor. 

4. Didalam PP No. 34 Tahun 2000 tentang PERURI disebutkan 
bahwa PERUM PERURI merupakan Sadan Usaha Tunggal 
dibidang percetakan uang, sementara itu didalam Keppres No : 96 
Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang 
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi 
Penanaman Modal dinyatakan bahwa industri percetakan uang 
dimasukkan dalam Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 
Persyaratan Tertentu, sehingga terjadi pertentangan antara PP No. 
34 tahun 2000 dengan Keppres No: 96 Tahun 2000. Oleh karena 
itu mengingat industri percetakan uang ini bersifat strategis bagi 
kepentingan nasional, dan mengingat pula bahwa didalam tata 
urutan perundang-undangan kedudukan Keppres lebih rendah 
dibandingkan dengan PP, maka Komisi V DPR-RI mengharapkan 
kepada Pemerintah agar Keppres No : 96 Tahun 2000 dapat 
ditinjau kembali. 

Oleh karena itu, untuk lebih dapat mewujudkan tugas dan 
tanggung jawab tersebut, maka Komisi V DPR RI mengharapkan 
kepada Pemerintah agar status BKPM dapat dikembalikan lagi 
menjadi Menteri Negara. 
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2. Tugas dan fungsi Kantor Meneg Koperasi dan UKM saat ini hanya 
pada sasaran kebijakan makro, tidak melakukan pemberdayaan 
terhadap KPKM secara operasional. Dengan demikian keberadaan 
Badan Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan PKM dalam 
rangka pelaksanaan/operasional kebijakan makro yang telah 

Untuk melaksanakan program-program tersebut, Kantor Menteri 
Negara Koperasi dan UKM mendapat pagu RAPBN tahun 2002 
untuk Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 85 milyar, Anggaran 
Rutin sebesar Rp. 29,167 milyar dab DIPP sebesar Rp. 47,9 
milyar. Sedangkan Badan Pengembangan Sumberdaya KPKM 
yang merupakan lembaga Pemerintah · Non Departemen yang 
berada dibawah koordinasi Kantor Menteri Negara Koperasi dan 
UKM telah mendapatkan pagu Anggaran Rutin sebesar Rp. 14,4 
milyar dan pagu Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 200 milyar. 

Komisi V DPR-Rl sebagai mitra kerja kantor Menteri Negara 
Koperasi dan UKM mempunyai komitmen untuk mengupayakan 
agar memperoleh anggaran yang memadai sesuai kebutuhan riil, 
dengan ketentuan dana tersebut dikelola secara transparan dan 
dapat dipertanggungjawabkan efektifitasnya bagi peningkatan 
kegiatan Koperasi dan UKM. 

Pengembangan lembaga keuangan mikro bagi KUKM; 

Pengembangan perdagangan ekspor Koperasi dan UKM. 

Pengembangan bisnis eceran dan ritel dan distribusi; 

I. Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka 
melaksanakan program Kabinet Gotong Royong telah 
memfokuskan 3 kegiatan pokok, yaitu : 

Bidang Koperasi: 

RAPBN 2002 Meneg Koperasi dan UKM 
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4. Untuk menciptakan iklim yang kondusif dengan menitikberatkan 
pada pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya masyarakat kecil 
yang tergabung dalam koperasi dan usaha kecil diperlukan adanya 
penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan. Untuk itu 
Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah c.q. Menteri 
Negara Koperasi dan UKM segera mengusulkan penyempumaan 
UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 9 tahun 

Oleh karena itu, Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah 
agar secara sungguh-sungguh meninjau kembali Keppres No. l 03 
tahun 200 l demi keberpihakan nyata pemerintah dalam 
pengembangan KUKM. 

3. Dengan berubahnya status Departemen Koperasi dan UKM 
menjadi Kantor Menteri Negara dan dengan berlakunya UU No. 
22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, mengakibatkan semakin 
berkurang intensif penanganan dan pemantauan terhadap 
pengembalian sisa tunggakan KUT. 

Komisi V DPR~RI mengharapkan kepada Meneg Koperasi dan 
UKM untuk lebih meningkatkan lagi koordinasi yang terpadu 
dengan instansi-instansi terkait, baik pada tingkat pusat/daerah 
sebagai wujud tanggungjawabnya dalam rangka lebih 
mengoptimalkan fungsi dan tugasnya, khususnya terhadap 
penagihan tunggakan KUT dari daerah-daerah sehingga keuangan 
negara dapat diselamatkan. 

Di sisi lain Komisi V DPR-RI merasa prihatin, karena Badan 
Pengembangan Sumberdaya Koperasi dan PKM yang telah mulai 
berkiprah dalam memberikan dukungan dan memfasilitasi bagi 
pengembangan KPKM melalui pendekatan program tidak 
mendapatkan tempat lagi dalam Keppres No. I 03 tahun 200 l. 

disusun oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM menjadi sangat 
tepat. 
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7. Untuk lebih mengoptimalkan realisasi penyaluran dana bergulir 
subsidi BBM yang sumber pembiayaannya diambilkan dari APBN 
kepada KUKM, yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan 
martabat masyarakat kecil, maka Komisi V DPR-RI menganggap 
perlu untuk mengadakan pengecekan langsung ke Japangan, 
sehingga dapat diketahui secara pasti kebenarannya sampai 
sejauhmana pelaksanaan penyaluran subsidi BBM menyentuh 
kepada kepentingan rakyat kecil. 

Untuk membahas keberadaan Badan Pengembangan Sumberdaya 
Koperasi dan UKM, maka Komisi V DPR-RI telah mengadakan 
Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Sekretaris Negara pada tanggal 9 Oktober 2001, dilanjutkan 
dengan pertemuan tanggal 10 Oktober 2001. 

6. Untuk mengoptimalkan dan mengefektitkan penyaluran dana 
BUMN sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 
316/KMK.O 16/1994 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha 
Ekonomi Lemah dan Koperasi oleh BUMN sebesar 1-5% yang 
disisihkan dari laba BUMN yang diperuntukan pada peningkatan 
peran UKMK, maka Komisi V DPR-RI memandang perlu untuk 
mengkoordinasikan dengan Menteri BUMN dan instansi terkait. 

1995 tentang Usaha Kecil dan Penyusunan RUU tentang Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) serta RUU tentang Sub Kontrak. 

5. Instruksi Presiden Nomor 18/ 1998 tentang Peningkatan 
Pembinaan dan Pengembangan Koperasi mengakibatkan semakin 
menjamumya koperasi-koperasi yang tidak sesuai dengan 

persyaratan dan kelayakan serta menyimpang dari jiwa dan 
semangat koperasi sesungguhnya, sehingga berakibat pula pada 
citra buruk lembaga koperasi. Oleh karena itu Komisi V DPR-RI 
mendesak kepada Pemerintah untuk meninjau kembali terhadap 
keberadaan lnpres 18/1998 tersebut 
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3. Keberadaan kapal-kapal penangkapan ikan asing di Indonesia 
yang tidak sesuai dengan peraturan sangat merugikan dunia 
perikanan karena kemampuan teknologi, sarana maupun SOM 
Indonesia saat ini jauh tertinggal, sehingga nelayan Indonesia 
semakin tidak berpeluang untuk menikmati basil kekayaan lautnya 
sendiri. Melihat kondisi yang demikian, maka Komisi V OPR RI 
mendesak kepada Pemerintah c.q intansi terkait untuk mengambil 
tindakan tegas atas pengoperasian kapal-kapal penangkapan ikan 
asing tersebut serta memberikan prog~-program penyuluhan 
dan bantuan teknologi perikanan, mengingat sebagian besar mata 
pencaharian rakyat Indonesia adalah sebagai nelayan. 

2. Mekanisme pemasaran ikan melalui tempat pelelangan ikan (TPI) 
merupakan altematif terbaik dan sangat strategis bagi para nelayan 
dalam memasarkan ikan basil tangkapannya. Oleh karena itu 
Komisi V OPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk segera 
mengajukan RUU tentang TPI, sehingga dengan RUU dimaksud 
diharapkan penyelenggara pelelangan ikan di seluruh TPI bisa 
mendapatkan kenyamanan berusaha. 

Pembinaan Kopreasi Perikanan 

1. Koperasi pada umumnya memiliki permasalahan utama di bidang 
permodalan sebagai akibat lemahnya kemampuan para 
anggotanya, Oleh karena itu Komisi V OPR-RI mendesak 
Pemerintah Cq. Instansi terkait khususnya lembaga perbankan 
agar meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan untuk tetap dapat berpihak kepada koperasi melalui 
program pemberian modal usaha serta pembinaan SOM sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan profesionalisme 
gerakan koperasi khususnya koperasi perikanan. Sehubungan 
dengan itu pemerintah diharapkan dapat segera menunjuk bank 
pelaksana yang bertugas khusus untuk itu. 
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a) memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi; 

b) mampu bertahan menghadapi krisis; 

c) mampu menyerap tenaga kerja baik formal maupun informal; 

d) membutuhkan modal investasi yang tidak terlalu besar. 

Di samping itu mendesak pula untuk segera diselesaikannya 
Pedoman Pelaksanaan, petunjuk teknis bagi aparat dan instansi 
pelaksana program khususnya di daerah. 

2. Keberadaan dan peran KUKM dalam menghadapi krisis 
perekonomian bangsa yang berkepanjangan telah mampu antara 
lain: 

Mengingat siklus Anggaran Tahun Anggaran 2002 sudah 
memasuki Semester II, maka Komisi V DPR-RI mendesak kepada 
Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat memanfaatkan 
secara optimal sisa anggaran tersebut. 

Anggaran Kementrian Koperasi dan UKM. 

1. Realisasi anggaran Kementerian Koperasi & UKM pada Tahun 
Anggaran 2002 baik Anggaran Rutin maupun Pembangunan 
masih sangat rendah. 

4. Puskud-puskud Anggota IKPI yang bergerak dibidang usaha 
perikanan saat ini banyak menghadapi permasalahan- 
permasalahan, terutama yang menyangkut pungutan retribusi, 
harga BBM dan lain-lain. 

Oleh karena itu dalam memfasilitasi permasalahan yang ada, maka 
Komisi V DPR-RI menganggap perlunya dibentuk satu forum 
bersama dengan IKPI/Puskud-puskud untuk membahas ha! 
tersebut, sehingga dapat diteruskan kepada pihak-pihak terkait. 
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5. Mengingat pembinaan KUKM dan pendanaannya terjadi di 
berbagai Departemen/Kementerian sehingga tidak adanya 
kesamaan persepsi/pandangan, maka Komisi V DPR-RI 
mendukung kepada Pemerintah khususnya kepada Menteri 
Koperasi dan UKM agar mengarnbil inisiatif pertemuan para staf 
ahli dan pejabat Eselon I antar Departemen/Kementerian untuk 
mengkoordinasikan kebijakan dibidang program, pembiayaan dan 
monitoring, sehingga terjadi sinergi dan basil yang lebih optimal 
bagi pengembangan KUKM. 

Kriteria penetapan insentif agar jelas, tidak dimungkinkan 
untuk dimanipulasi dan dengan memperhatikan prospek 
ekonomis dari usaha yang bersangkutan. 

4. Guna memberikan landasan hukum yang lebih mantap demi 
efektifitas upaya pengembangan perkoperasian maka Komisi V 
DPR-RI menganggap perlu segera dilakukan revisi terhadap UU 
No. 25/1992 Tentang Perkoperasian yang dianggap sudah tidak 
relevan lagi dengan kondisi perkoperasian saat ini. 

3. Tentang insentif/restrukturisasi kredit UKM hingga saat ini masih 
belum jelas peraturan penyelesaiannya. Oleh karena itu Komisi V 
DPR-RI mendesak kepada Pemerintah agar segera mengeluarkan 
Keppres tentang restrukturisasi kredit UKM dengan harapan : 

Ketentuannya agar jelas-jelas berpihak kepada UKM secara 
adil; 

Oleh karena itu, Komisi V DPR-RI merekomendasikan kepada 
Pemerintah agar kiranya rumusan pemberdayaan koperasi dan 
UKM dapat menjadi salah satu prioritas dalam REPET A 2003, 
dan pemihakan pembiayaannya tercermin dalam APBN 2003 
secara signifikan. 
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a. Melaksanakan segera rencana tindak (action plan) secara 
komprehensif tentang program privatisasi termasuk 
didalamnya kerangka regulasi sektoral yang disepakati 
bersama DPR. 

Dengan berpegang kepada Tap MPR No. X/MPR/2001 Tentang 
Privatisasi BUMN, yaitu: 

Mengingat siklus anggaran TA 2002 sudah akan rnemasuki 
semester II, maka Kornisi V DPR-RI mendesak kepada 
Kementerian BUMN untuk dapat rnernanfaatkan secara optimal 
dan intensif sisa anggaran TA 2002 tersebut dengan tetap rnengacu 
pada disiplin dan efisiensi serta efektifitas penggunaan anggaran 
dalarn rangka pelaksanaan program kerja Kementerian BUMN. 

2. Pelaksanaan privatisasi BUMN hendaknya bukan hanya bertujuan 
untuk menutup defisit anggaran negara, tetapi juga dimaksudkan 
guna meningkatkan efisiensi dan produktifitas BUMN serta 
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan 
profesionalisme BUMN dengan memperhatikan pula nilai-nilai 
strategis tujuan jangka panjang perusahaan serta dilakukan secara 
selektif dan hati-hati. 

Namun dari anggaran tersebut Kementerian BUMN baru 
merealisasikan sampai dengan Mei 2002 masing-masing untuk 
Anggaran Rutin Rp. 3.445 juta (23,82%), untuk Anggaran 
Pembangunan Rp. 54.74 juta (0,4%). 

Anggaran Tahon 2003 dan kinerja Kantor Kementerian BUMN. 

1. Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kementerian 
BUMN pada tahun 2002 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 
28.527 juta, terdiri dari Anggaran Rutin Rp. 14.465 juta dan 
Anggaran Pembangunan Rp. 14.063 juta. 
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Di samping itu, dalam rangka memberikan pemahaman yang baik 
kepada semua pihak yang berkepentingan maka Kementerian 
BUMN agar melakukan upaya-upaya sosialisasi program 
restrukturisasi dan privatisasi BUMN secara maksimal baik lewat 
media cetak/elektronik maupun melalui diskusi-diskusi secara 
terbuka dengan berbagai pihak. 

3. Laporan Hapsem BPK-RI Semester II tahun 2001 oleh 
Kementerian BUMN belum ditindak lanjuti. Oleh karena itu 
Komisi V DPR-RI mendesak kepada Tim Pengendalian dan 
Pengawasan BUMN untuk segera melakukan pengawasan dan 
menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan temuan-temuan 
BPK yang hasilnya disampaikan kepada Komisi V DPR-RI untuk 
dikaji sebagai bagian dari fungsi pengawasan, 

4. Keberadaan Holding pupuk, selama ini dirasakan menghambat 
perkembangan perusahaan-perusahaan pupuk yang tidak bisa 
mencapai basil secara optimal. 

Oleh karena itu, Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah 
c.q. Menteri BUMN untuk meninjau ulang keberadaan holding 
pupuk tersebut. 

5. Penyaluran dana penyisihan laba BUMN 1-5% untuk pembinaan 
UKMK sampai saat ini dirasakan tidak optimal. Oleh karena itu 
Komisi V DPR-RI mendesak kepada Kementerian BUMN untuk 
bersama-sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai 
rasa keberpihakannya kepada UKMK untuk segera merumuskan 

c. Agar dilakukan secara selektif dan dikonsultasikan terlebih 
dahulu dengan DPR-RI. 

b. Melaksanakan sosialisasi secara sistematis tentang tujuan dan 
maksud privatisasi guna mengurangi resistensi dari 
masyarakat. 
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2) Bidang Pendidikan 
Pelaksanaan fungsi legislasi oleh Kornisi VI DPR-RI dengan 

rnenyusun RUU tentang Pendidikan Nasional. Dalam kaitan ini 
mengharapkan agar Menteri Pendidikan Nasional rneningkatkan 
kerjasarna dengan departemen-departemen dan/atau lembaga- 
lernbaga yang menyelenggarakan pendidikan dan lembaga- 
lernbaga yang menyelenggarakan penelitian serta lembaga- 
lembaga yang menyelenggarakan olahraga serta bekerjasarna 
dengan DPR-RI untuk menyelesaikan RUU SISDIKNAS. 

a. Fungsi Legislasi 

1) Bidang Agama 
Terdapat ernpat faktor untuk optirnalisasi zakat dan 

pengelolaannya yang rneliputi : Aspek legal, institutional, personil 
dan proseduralnya. Oleh kartena itu, Kornisi VI DPR-RI 
mernaharni adanya usulan mengenai arnandernen/revisi Undang- 
undang Nornor 38 tentang Pengelolaan Zakat, dan pernikiran 
terbentuknya Undang-undang tentang Zakat. Selain itu, mengingat 
kondisi rnasyarakat Indonesia dewasa ini perlu dipikirkan adanya 
undang-undang yang rnengatur tentang Kerukunan Urnat 
Beragama. 

6. KOMISIVI 
Selarna rnasa persidangan tahun 2001-2002, Komisi VI DPR RI 
melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi 
anggaran negara, yang meliputi bidang-bidang kerjanya. 

satu strategi/pola dalarn rangka mengelola dana tersebut, sehingga 
penggunaannya akan tepat sasaran yang pada akhirnya akan 
tercapai optirnalisasi. 
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3) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 
Mengingat bidang Kepariwisataan dapat menopang devisa 

negara sehingga dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki 
pengetahuan dan ketrampilan dari daya tawar yang dapat 
berkiprah baik secara nasional maupun international untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu merevisi Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang " Sistem Pendidikan 
Nasional" diusulkan adanya pasal yang membahasa tentang 
Pendidikan kursus-kursus secara Jebih luas yang berdasarkan 
kopetensi. 

Pentingnya demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, serta 
pendidikan untuk semua dan terbuka, memantapkan manajemen 
dan pendanaan pendidikan untuk meningkatkan mutu, relevansi 
dan mobilisasi sumber daya, merupakan permasalahan- 

permasalahan penting yang harus ditampung dalam Undang- 
undang Sisdiknas. 

Di samping itu, Komisi VI juga tengah menyiapkan RUU tentang 
Keolahragaan, dalam upaya mewadahi dan memayungi serta 
memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban, baik 
pemerintah maupun masyarakat dalam memperoleh kesempatan 
dalam kegiatan olahraga. Undang-undang Keolahragaan ini 
penting, baik bagi pemerintah sebagai salah satu penyelenggara 

negara agar memiliki pedoman atau acuan yang merupakan 
cerminan kesepakatan rakyat yang menempatkan olahraga sebagai 
elemen penting dalam proses pembangunan bangsa untuk 
pembentukan watak dan karakter bangsa, pemantapan ketahanan 
nasional dan hubungan persahabatan antar bangsa serta 
peningkatan produktivitas nasional. 
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1) Bidang Pendidikan 
Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Nasional, 

Komisi VI DPR-RI menyatakan sangat prihatin terhadap semakin 
rendahnya mutu pendidikan nasional, lemahnya tingkat relevansi 
pendidikan, belum efektif dan efisiennya pengelolaan pendidikan, 
serta belum meratanya kesempatan belajar antar wilayah di 
seluruh Indonesia, masih berkembangnya jual beli gelar akademik 
dan meningkatnya pengangguran tenaga terdidik. Oleh karena itu, 
diharapkan agar Menteri Pendidikan Nasional meningkatkan 
kinerja dengan program-program yang lebih terfokus atau lebih 
tajam tetapi tetap terpadu dengan program-program lainnya 
berdasarkan skenario yang baru atau grand desain yang baru 
untuk tahun 2002 yang akan datang, sekaligus secara sungguh- 
sungguh menghilangkan dikotomi antara perguruan negeri dan 
perguruan swasta serta antara lembaga pendidikan umum dengan 
lembaga pendidikan agama termasuk dalam distribusi anggaran 
dalam rangka demokratisasi dan peningkatan peran masyarakat 
dalam manajemen sistem pendidikan nasional. 
Dalam kaitan itu, Komisi VI DPR-RI sepakat terhadap rumusan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan. Adapun kebijakan di bidang 
pendidikan tersebut antara lain (a) sistem pendidikan terbuka, (b) 
kurikulum berbasis kompetensi, broad based education and life 
skills, (c) sumber daya pendidikan, (d) kesejahteraan tenaga 
kependidikan, (e) sstem pengawasan, (f) program pendidikan yang 
berorientasi pada keterampilan dan kerja, (g) revisi Undang- 
undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
(h) otonomi daerah, (i) isue penghapusan UMPTN, dan U) 
keberadaan Kopertis. Hal ini diperlukan bagi upaya pemecahan 
permasalahan pendidikan yang meliputi : (a) Penyempuranaan 
Kurikulum, (b) Proses Pembelajaran dan Pengajaran, ( c) 

b, Fungsi Pengawasan 
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Berkaitan dengan pendidikan tinggi, otonomi pendidikan tinggi 
telah melahirkan tantangan dan kebebasan. Tantangan Perguruan 
Tinggi karena mereka dituntut agar mampu dan mandiri 
membiayai seluruh seluruh pengelolaan perguruan Tinggi, 
sehingga kualitas lulusan perguruan tinggi terns meningkat sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat atau pasar kerja. Untuk 
meewujudkan hal itu maka perguruan tinggi dibentuk menjadi 
Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang diberi keebebasan 

untuk mencari dana, mengangkat pegawai, menyusun kurikulum 
yang berstandar intemasional serta bebas mengatur manajemen 
perguruan tinggi dalam kerangka peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dengan demikian otonomi pendidikan tinggi dapat 
meningkatkan kualitas lulusan, secara mandiri dan dapat 
menjawab pennasalahan masyarakat, bangsa dan negara di era 
globalisasi. Di samping itu manajemen pendidikan tinggi dituntut 
kemampuannya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 
muncul akibat dari penerapan otonomi pendidikan tinggi. Dalam 
kaitan ini masalah yang mungkin muncul adalah sebagai berikut: 

a. Adanya perbedaan kondisi masyarakat, sehingga ada 
masyarakat yang mampu membayar biaya pendidikan ada 

Penghapusan Ebtanas dan ujian akhir dan keberadaan BAN-PT 
sebagai badan independen yang melakukan penilaian terhadap 

mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi, ( d) 
Anggaran Program Pendidikan Tahun 2002, dan (e) rencana 
pengggunaan dana kompensasi BBM. Disamping itu, Komisi VI 
DPR-RI juga mendukung langkah penting yang diprioritaskan dari 
Departemen Pendidikan Nasional da]am mengantisipasi kondisi 
pendidikan di tanah air terutama di daerah yang terjadi konflik 
nasiona], daerah yang terkena bencana Nasional dan 
penanggulangan dampak suasana krisis yang masih terjadi di 
Indonesia dewasa ini. 
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b. Pemantapan iman, taqwa dan akhlak mulia serta peningkatan 
kualitas dan keterampilan anak didik sehingga mampu 

a. Peningkatan pendidikan bagi dosen PTN/PTS. Untuk itu 
dibutuhkan pinjaman luar negeri untuk membiayai 
pendidikan dosen yang yang melanjutkan pendidikan di luar 
negeri. 

Hal tersebut penting dilakukan, karena masih dirasakan relevansi 
antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat 
masih ada kesenjangan, sehingga perlu ditingkatkan mutu dan 
relevansi pendidikan tinggi, sehingga perlu dilakukan hal-hal 
berikut antara lain: 

d. Adanya perbedaan strata antara perguruan tinggi. Artinya ada 
PTN yang sudah maju dan berada pada daerah yang maju dan 
dukungan masyarakat tinggi, sementara ada PTN yang berada 
pada daerah yang belum maju dan dukungan masyaraakat 
rendah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

c. Negara perlu memberikan beasiswa kepada generasi muda 
yang memiliki kualitas intelektual yang tinggi tetapi kurang 
mampu membayar biaya pendidikan. 

yang kurang mampu. Dalam hal ini negara perlu melakukan 
interppensi untuk menciptakan keseimbangan dalam 
perbedaan itu. 

b. Munculnya keresahan di kalangan dosen dan pegawai di 
Perguran Tinggi Negeri yang akan diubah menjadi BHMN, 
terutama bagi mereka yang kurang profesional dan kurang 
berkualitas, sehingga setiap saat posisi dan statusnya sebagai 
pegawai negeri akan terancam. 
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1. Pendekatan yang sifatnya kovensional harus ditinggalkan 
dalam pengelolaan pendidikan dengan melakukan pendekatan 
baru yang reformis. 

11. Pengelolaan pendidikan ke depan harus dilaksanakan secara 
lebih nyata mutu pendidikan tingi yang mempunyai 
keterkaitan atau relevansi dengan tingkat pendidikan sekolah 
menengah. 

iii. Kesenjangan pendidikan yang masih terjadi antara 
wilayah/daerah di Indonesia, pemecahannya dengan 

g. Perlu ada relasi antara pendidikan tinggi dengan pengguna 
tenaga kerja, seperti magang, feed back dari penggunaa 
lulusan dan biaya pendidikan dlJ. 

Salah satu upaya untuk mengatasi ha! tersebut, Komisi VI 
melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Badan Kerjasama 
Perguruan Tinggi Negeri dan Forum Rektor, yang menyarankan 
hal-hal sebagai berikut: 

f. Pendidikan tinggi diarahkan kepada pendidikan yang berbasis 
pada kemandirian, inovatif dan berbasis IPTEK. 

c. Melakukan kemitraan dan pengukuran mutu intemasional 
dengan menyusun kurikulum yang bersatndar intemasional 
sehingga lulusan perguruan tinggi dapat menjawab kebutuhan 
masyarakat diera global. 

d. Peningkatan kapasitas dan mutu program studi serta bidang 
studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

e. Peningkatan jumlah dan mutu penelitian dan pengabdian 
masyarakat. 

memenuhi kebutuhan masyaraakat dan memiliki keunggulan 
komparatif di era global. 
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Berdasarkan permasalahan pendidikan yang demikian 
kompleks tersebut, maka upaya yang berkesinambungan dan 
sistematis baik menyangkut infra struktur sumber daya 
manusia dan aspek kelembagaan harus dibangun dan 
diberdayakan terns menerus. 

v. Masalah kemandirian siswa, rasio dosen dan mahasiswa, 
standar mutudan kurikulum serta masalah anggaran 
pendidikan perlu dieksplisitkan atau dirumuskan secara jelas 
dalam RUU Sisdiknas yang akan dibahas oleh DPR-RI. 

vi. Masalah Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama di bidang 
pengabdian masyarakat dan penelitian perlu dijadikan 
prioritas agar dunia pendidikan tidak ketinggalan dalam 
menghadapi tantangan globalisasi di masa depan. 

v11. Perlu ada kebijakan yang jelas dalam masalah pendidikan 
jarak jauh, sehingga dapat dihindari ekses-ekses yang tidak 
perlu terjadi dalam masyarakat. 

viii. Komisi VI DPR-RI menyadari bahwa masalah-masalah 
pendidikan hakekatnya adalah masalah sistem yang penuh 
kompleksitas dan multi dimensional yang meliputi aspek 
sosial, ekonomi, politik, budaya, baik secara nasional maupun 
intemasional. 

menyelenggarakan inter-koneksitas akademis yang berbasis 
teknologi. 

rv. Mengenai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang 
akan direvisi diharapkan perumusan RUU Sisdiknas 
mempunyai paradigma berdasarkan realitas yang 
sesungguhnya terjadi di Indonesia, bukan paradigma yang 
sifatnya terlalu abstrak. 
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2) Bidang Agama 
Komisi VI DPR-RI menghargai dan mendukung upaya 

Menteri Agama dalam memerankan secara maksimal untuk 
memecahkan masalah-masalah bangsa Indonesia yang berkaitan 

Salah satu upaya pembentukan watak itu dilakukan melalui 
kegiatan olahraga, karena olahraga merupakan persoalan 
interaksi positif dan konstrutif antara negara dan masyarakat, 
maka pembinaan keolahragaan harus diupayakan melalui 
political will pemerintah, sementara masyarakat dengan 
dinamikanya juga harus mendorong proses keolahragaan 
nasional tersebut secara tepat dan cepat. Selain itu watak 
nasionalisme juga dapat dibentuk melalui kesadaran 
masyarakat terhadap sejarah, sehingga Komisi VI DPR-RI 
mendukung Insiatif dari Perpustakaan Nasional untuk 
membuat dokumentasi semua Founding Father dengan 
mendirikan perpustakaan Bung Kamo dan Bung Hatta juga 
mendukung kegiatan Arsip Nasional bekerja sama dengan 
Perfilman Nasional membuat dokumentasi tokoh-tokoh 
Nasional. 

Satu ha! yang sangat penting untuk digaris bawahi adalah 

bahwa masalah pendidikan watak dan budi pekerti harus 
menjadi dasar filosofi sistem pendidikan yang ada di 
Indonesia. Untuk menunjang pemikiran tersebut diharapkan 
out put dari pendidikan nasional akan mengahsilkan manusia 
yang berakhlak tinggi sekaligus mempunyai ilmu yang 
profesional. Komisi VI DPR-RI sependapat dengan BPPN, 
MP3A, KRP, dan KOMNASDIK bahwa pendidikan nasional 
harus menghasilkan manusia yang berimtaq, beriptek, 
berwatak dan berakhlak mulia oleh karena itu pendidikan 
nasional tidak boleh bebas nilai. 
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Komisi VI DPR-RI sangat apresiasi dan mendukung langkah 
Pemerintah termasuk upaya-upaya Menteri Agama merespon 
terhadap reaksi-reaksi umat Islam dan terhadap peristiwa 11 
September memberikan penjelasan kepada rnasyarakat dan semua 
pihak tentang pemahaman yang benar tentang jihad baik dalam 
negeri dan luar negeri. Dan ikut mengantisipasi gejolak sosial 
seperti peristiwa Poso, dan di Ngawi dengan berkoordinasi dengan 
instansi Iain yang bermanfaat memecahkan permasalahan yang riil 
dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh 

c. Terbinanya masyarakat agar menghayati, mengamalkan 
ajaran agama dengan sebenar-benamya, mengutamakan 
persamaan dengan menghormati perbedaan melalui 
intemalisasi ajaran agama. Jadi ada program prioritas 
pendidikan Agama dan pembinaan kerukunan umat 
beragama. 

b. Terhindamya perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran. Dan 
exclusifisme dalam kehidupan beragama. 

dengan pembangunan fisik seperti pada daerah bencana alam 

maupun ikut memecahkan masalah-rnasalah konflik sosial politik 
di berbagai wilayah Indonesia seperti di Aceh, Poso, Ambon dan 
lain sebagainya. Oleh karena itu diharapkan agar Menteri Agama 
beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan Departemen lain, 
karena pada hakikatnya pemecahan masalah bangsa sifatnya 
penuh kompleksitas yang memerlukan pendekatan komprehensif 
bukan pendekatan yang parsial. 

Dalam kaitan itu, Komisi VI DPR-RI dalam hal etika kehidupan 
berbangsa dan bemegara mendukung Tri Program Inti sebagai 
implementasi kebijakan Pemerintah yang meliputi : 

a. Terwujudnya masyarakat agamais yang berperadaban luhur, 
berbasis hati nurani yang disinari ajaran agamanya. 
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militaneksterim agar timbul kesadarannya untuk memahami 
budaya Indonesia yang sangat menonjol jiwa toleransinya dan 
memahami sebagai bangsa yang mementingkan pluralitas 

Dalam kaitan penyelenggaraan Jbadah Haji, diharapkan 
peningkatan perbaikan pelaksanaan pelayanan Jama'ah Haji 
dengan terus mengevaluasi dan ada standar pelayanan sesuai 
dengan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat yang 
meliputi : (a) tentang hak dan kewajiban pemerintah dan jama'ah 
Haji, (b) msalah pemondokan dan perbaikan pelayanan Haji 
lainnya, dan (c) masalah dan abadi umat dan lain-lain. Dari 
berbagai masalah penyelenggaraan haji dapat diidentifikasi 
masalah-masalah sebagai berikut (a) masalah pembangunan 
Asrama Haji terpadu yang di Saudi Arabia dan juga sebagai upaya 
untuk mengantisipasi masalah prakara pemondokan haji yang 
merugikan jemaah haji, (b) masalah keterlambatan kedatangan 
jemaah haji, ( c) masalah penyelesaian pembatalan keberangkatan 
haji, serta (d) biaya-biaya yang dipikulkan Pemerintah agar tidak 
dibebankan kepada jemaah haji. 

Oleh karena itu, Komisi VI DPR-RI memandang perlu adanya 
sosialisasi secara intensif yang memuat : (a) barang bawaan 
jema'ah agar tidak berlebihan, (b) penempatan atau pemondokan 
basil qur'ah , (c) penggunaan situs WEP.WWW informasi hasi 
media center di Arab Saudi, ( d) asuransi penerbangan maupun 
asuransi jiwa bagi jema'ah haji yang di tanggung oleh BPS - 
BPIH, (e) kemungkinan penerimaan air zamzam bagi Jema'ah 
haji oleh Garuda Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jedah, 
dan (f) kesiapan jemaah haji dengan datangnya musim dingin pada 
musim Haji tahun 2002. 

yang kelompok-kelompok terhadap Agama Menteri 
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Komisi VI DPR-RI mendukung program Menteri Negara 
Kebudayaan dan Pariwisata, baik jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang dengan rencana strateginya tentu 
saja membutuhkan kiat yang bijaksana, karena disatu sisi adanya 
pernbahan status Departemen menjadi Kantor Menteri Negara, 
tentunya mempengaruhi juga terhadap APBN, sementara disisi 

3) Arsip Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata 
Berkaitan dengan Bidang Arsip Nasional Komisi VI DPR-RI 

bersepakat dan mendukung sikap Arsip Nasional untuk mencari 
dokumen Supersemar yang asli Untuk itu Komisi VI DPR-RI 
mengharapkan kepada Arsip Nasional untuk melakukan upaya 
yang serius untuk mengantisipasi masalah tersebut. Selain itu, 
Arsip Nasional agar mengupayakan paradigma barn, yaitu 
Demokratisasi, Desentralisasi otonomi daerah saat ini untuk selalu 
menyesuaikan dalam mengimplementasikan visi, misi, dan 
program sesuai dengan paradigma barn diatas. 

d. Asuransi kesehatan kedepan masuk dalam komponen BPIH. 

c. Asuransi kematian bagi jamah haji dipisahkan dari biaya fee 
BPS-BPIH. 

b. Perlu dirintis adanya manasik haji dengan mengadop 
tehnologi modern (VCO) untuk lebih memudahkan 
sosialisasi/bimbingan ibadah haji. 

a. Agar pemerintah dapat menyelenggarakan program 
pembinaan terhadap penyelenggara haji swasta (BPIH 
Khusus), agar secara bertahap mampu menyelenggarakan haji 
umum/biasa (bukan hanya BPIH Khusus saja). 

Untuk meningkatkan kualitas jamaah haji hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan antara lain : 



245 

lain budaya dan pariwisata masih diharapkan untuk tetap menjadi 
adalan perolehan devisa bagi negara. 

Komisi VI DPR-RI sepakat dengan Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata dalam melestarikan obyek wisata perlu keterlibatan 
masyarakat di sekitar obyek wisata dalam pola kemitraan, dengan 
prinsip saling menguntungkan, tranparansi, formal/legal dan 
bersifat kesetaraan, disamping perlu adanya konsep penataan 
terhadap obyek wisata kerohanian/religius. Oleh karena itu, agar 
dalam pengembangan Ekowisata yang berbasis Konservasi Alam 
dan Kebudayaan serta pemberdayaan masyarakat lokal, harus 
diikuti dengan promosi yang gencar agar merata keseluruh 

Nusantara (bukan hanya Pulau Bali). Demikian juga agar 
pengembangan Desa Wisata, betul-betul dapat memberdayakan 
masyarakat lokal (setempat) supaya tidak terdesak oleh para 
pendatang yang memiliki modal besar. Disamping itu dalam 
Wisata Ziarah, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 
hendaknya memanfaatkan para pakar agama/tokoh-tokoh agama. 

Komisi VI DPR-RI mengharapkan kepada Menteri Kebudayaan 
dan Pariwisata agar dalam kebijakan dan program bidang 
Kebudayaan dan Pariwisata 2003 dapat menyajikan peta. Budaya 
dan Pariwisata, yang menggambarkan potensi, yang belum, sedang 
dan sudah berkembang serta menyajikan basil pendapatan dan 
anggaran yang diperlukan, misalnya jika ada kenaikan anggaran 
dan kenaikan promosi wisata, berapa besar jumlah wisatawan 
yang dapat dijangkau dan pendapatan yang dapat dicapai. 

Komisi VI DPR-RI sangat mengharapkan agar sasaran 
kebudayaan tentang meningkatnya jumlah film nasional yang 
berkualitas dapat menjadi perhatian pembinaan oleh Menteri 
Kebudayaan dan Pariwisata agar betul-betul menjadi benteng 
kebudayaan naisonal, dengan menghindari fornografi, kekerasan 
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neg en 
memanfaatkan sebanyak-banyaknya Sumber Daya 
Indonesia untuk mengimbangi film-film import 

untuk 
dengan 

Manusia 
dengan 

Nasional 
masyarakat 

film-film 
dan luar 

para Produser khususnya dan 
umumnya agar memperbanyak 
memenuhi kebutuhan dalam 

Komisi VI DPR RI sangat setuju dengan para produser dalam 
memproduksi film yang mempunyai akar budaya yang jelas 
dengan aneka ragamnya, dan menghindari penyajian yang 
menonjolkan kemewahan, kebebasan dan pergaulan yang vulgar 
(kebarat-baratan), karena tidak sesuai dengan kenyataan 
sesungguhnya dalam masyarakat dan sangat bertentangan dengan 
upaya untuk membangun budaya dan karakter bangsa (nation and 
character building). Kepada masyarakat perfilman terutama oleh 

Perfilman pada 

dan sebagainya, dan karena itu Menteri tidak cukup sebagai 
fasilitator dan motivator saja dalam kegiatan perfilman nasional, 
karena banyak masalah yang perlu ditangani secara sungguh- 
sungguh, seperti pertanggung jawaban BP2N, dan pemberdayaan 
insan film nasional agar berkarya sesuai dengan nilai-nilai budaya 

bangsa. 

Komisi VI DPR RI akan mendorong adanya kebijaksanaan 
kebudayaan secara nasional dengan program pengembangan 
perfilman nasional yang jelas, sehingga ada pendidikan pengkajian 
dan penelitian /riset khusus dengan dukungan manajemen yang 
baik, sehingga perfilman dapat ditangani secara komperhensif, 
sebagai fenomena kultur. Pengembangan kesenian, kebudayaan 
dan peradaban Indonesia adalah juga tanggungjawab masyarakat 
film, sehingga "Hak Hidup" perfilman nasional sebagai benteng 
ketahanan budaya harus dijamin dan karena itu eksistensi Badan 
Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), Sapta Tunggal, Rumah 
Produksi sangat penting karena itu harus dijaga dan terus harus 
dikembangkan. 
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1) Bidang Pendidikan dan Perpustakaan Nasional 
Pelaksanaan fungsi Anggaran dilakukan oleh Komisi VI 

DPR-RI melalui Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan 
Nasional, yang antara lain mengharapkan agar dapat 
meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru (termasuk cara 
penggajian khusus guru sebagai profesi) dan agar ada regenerasi 

c, Fungsi Anggaran 

memperhatikan dan mengutamakan tanggungjawab, dalam 
pengembangan nilai-nilai moral, agama, pendidikan, dan hiburan 
yang sehat untuk kepentingan ketahanan nasional dan berani 
mengangkat tema-tema kritik sosial, budaya, demokrasi dan 
penegakan hukum tanpa mengabaikan kepentingan komersial. 

Oleh karena itu, kebudayaan nasional harus menjadi Jandasan 
kerja dari TVRI, RCTI, SCTV, rumah produksi, para artis, dan 
semua pelaku dengan misi pokok untuk mencerdaskan bangsa, 
menjaga moral dan akidah masyarakat, menjaga kerukunan antar 
umat beragama, dan mengembangkan peradaban Indonesia serta 
sebagai perekat kehidupan bangsa. Film/Sinetron/Iklan yang oleh 
masyarakat dianggap merusak moral/akidah masyarakat dan 
sedang ditayangkan hendaknya dapat ditinjau kembali/dihentikan 
dan tidak Jagi ditayangkan/diproduksi. Sebaliknya perlu juga ada 
produksi dan penayangan yang mengandung kritik sosial dengan 
tetap mengutamakan kepentingan bangsa. 

Komisi VI DPR-RI mendukung agar pemerintah memberikan 
perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengernbangan 
perfilman dalam bentuk penelitian dengan Sumber Daya Manusia 
dan Produksi Nasional bersama DPR I DPRD membuat Undang- 
undang atau peraturan daerah yang jelas dan tidak tumpang tindih 
antara yang satu dengan yang Jain. 
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2) Bidang Agama 
Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, Kepada Menteri 

Agama, Komisi VI mengharapkan agar Manajemen pelaksanaan 
pengelolaan zakat perlu dikoordinasikan lebih baik lagi diantara 
lembaga yang berwenang menangani pengelolaan zakat. Demikian 
pula dengan penggelolaan Dana Abadi Umat dengan amanah dan 
mengharapkan untuk dapat dipikirkan kemungkinan pengelolaan 
Dana Abadi Umat yang lebih produktif dan pemanfaatannya 
diutamakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dalam 
rangka meningkatkan daya saing bangsa di masa depan dan 
Komisi VI menyarankan agar penyimpanan Dana Abadi Umat 
dilakukan pada Bank-Bank Syariah. 

menggantikan dengan Komite Sekolah. Selain itu Departemen 
Pendidikan Nasional diharapkan mengirimkan secara tertulis out- 
put (hasil kerja) selama satu tahun (2001) kepada DPR-RI. 
Kontribusi APBN terhadap BHMN tetap ada. Bahkan Pemerintah 
mengharapkaan untuk menciptakan BHMN unggulan yang dapat 
menjadi kebanggaan nasional. 

Demikian pula dengan Perpustakaan Nasional, Komisi VI DPR-RI 
memahami anggaran yang masih kecil baik dari Perpustakaan 
Nasional, untuk itu mendukung sepenuhnya untuk mendapatkan 
anggaran yang memadai dalam APBN. Kenaikan anggaran 
tersebut dengan catatan dipersiapkan dan direncanakan dengan 
penuh akuntabilitas. 

laporan 
dengan 

secara transparan menyampaikan kepada DPR-RI 
Inspektorat serta berusaha menghapuskan BP3 

tenaga guru dan dosen, maka kebijaksanaan zero growth 
dihapuskan. Dana pendidikan yang ada hendaknya dimanfaatkan 
sebaik-baiknya dan seefisien mungkin dengan menutup 
"kebocoran" untuk mencapai sasaran (out-put) dan hendaknya 
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Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa daya serap pelaksanaan 
Anggaran tersebut masih rendah, sehingga perlu dipacu 
kemampuan daya serap terhadap pelaksanaan anggaran agar 
pelaksanaannya lebih tepat waktu serta sesuai dengan aturan. 

Untuk tahun anggaran 2003 Departemen Agama mengusulkan 
RAPBN sebesar Rp. 9,937 trilyun atau naik sebesar 42 % dari 
usulan RAPBN tahun 2002 dengan rincian : 
a. Anggaran Rutin Rp. 4,281 trilyun 
b. Anggaran Pembangunan : Rp. 5,656 trilyun 

Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa usulan yang diajukan oleh 
Departemen Agama dalam RABPN Tahun 2003 dan akan 
dibicarakan secara lebih lanjut pada saatnya sesuai dengan 
peraturan tata tertib DPR RI. 

Realisasi Anggaran Departemen Agama tahun 2002 sampai 
dengan triwulan I Tahun 2002, baik anggaran Rutin maupun 
Anggaran Pembangunan adalah sebesar : 
a. Anggaran rutin : 15,93 % 
b. Anggaran pembangunan : Rupiah Mumi sebesar 7 % dan 

PLN6% 

Berkaitan dengan pengembalian pinjaman dari para Operator atau 
Penyelenggara Haji yang belum melunasi pinjaman-pinjamannya, 
Komisi VI DPR-RI berpendapat agar diselesaikan sesuai dengan 
perjanjian dan para Operator atau Penyelenggara Haji tersebut 
diberi kesempatan untuk dapat mengembalikan pinjaman sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Pada Tahun Anggaran 2002 Departemen Agama mendapat 
alokasi anggaran sebesar Rp. 4, 184 trilyun terdiri dari : 

a. Anggaran rutin Rp. 2,654 trilyun 
b. Anggaran pembangunan : Rp. 1,530 trilyun 
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Komisi VI DPR-RI dapat memahami penggunaan anggaran tahun 
2002 untuk dialokasikan pada 3 (tiga) program skala prioritas dan 
program strategis lainnya, namun masih perlu dijelaskan adanya 

Dalam kaitan kegiatan budaya dan kepariwisataan Komisi VI 
DPR-RI dapat memahami bahwa target perolehan Devisa Tahun 
2001 yang ditetapkan sebesar US$ 5,03 milyar, diperkirakan tidak 
dapat tercapai karena dampak negatif tragedi WTC dan adanya 
"issue sweeping". Berkaitan dengan hal tersebut untuk mencapai 
target, maka strategi pemasaran harus diarahkan seperti ke Cina, 
Korea, Jepang, Taiwan, Australia dan Negara-negara ASEAN dan 
fokus sasaran ke negara-negara Eropa Timur, Rusia, Afrika 
Selatan, Timur Tengah, dan India. 

3) Arsip Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata 
Berkaitan dengan Arsip Nasional, Komisi VI DPR-RI 

memahami anggaran yang masih kecil baik dari Arsip Nasional 
untuk itu mendukung sepenuhnya untuk mendapatkan anggaran 
yang memadai dalam APBN. Kenaikan anggaran tersebut dengan 
catatan dipersiapkan dan direncanakan dengan penuh 
akuntabilitas. 

/ 

Komisi VI DPR RI menghargai laporan secara transparan Menteri 
Agama terhadap realisasi anggaran 2002 yaitu adanya sisa 
anggaran rutin sebesar Rp. 176.289.598.035,- sisa sektor agama 
sebesar Rp. 75.596.399,20 dan sisa anggaran pembangunan 
sebesar Rp. 196.248.514,60. Masih sedikitnya penyelesaian 
temuan Bepeka semester II tahun 2001, yaitu hanya 16 temuan 
sebesar Rp. 16.807.337,39 dari 60 temuan sebesar 
Rp. 20.399.017.531,84 maka perlu dicermati dan segera 

diselesaikan sesuai amanat pembangunan nasional. Mengenai hasil 
temuan Bepeka Komisi VI mengharapkan laporan secara tertulis 
terhadap langkah yang diambil untuk menyelesaikannya. 
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a. Fungsi Legislasi 

1) Bidang Kesehatan 
Pelaksanaan fungsi legislasi oleh Komisi VII dalam rapat 

kerjanya, berkehendak untuk melakukan revisi terhadap UU No. 
5/1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22/1997 tentang 
Narkotika, guna lebih menjamin pencapaian sasaran penegakan 
hukum, khususnya terhadap hukuman minimum yang akan 
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika. 

Selain itu, dalam upaya penyempurnaan RUU tentang Praktek 
Kedokteran, dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 
Prof. Dr. F.A. Moeloek, Dr. Agus Purwadianto, Prof. Dr. Ali 
Sulaiman, Dr. Hasballah Tabrani, Dr. Sunarto Sastrowardoyo, 
Dekan FK. Yarsi, Dekan KF Usakti, Dekan FK. Unair, Dekan FK. 
UI, Dekan FK. Unpad. Dalam RDPU ini dikemukakan bahwa 
perlu dilakukan revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan sebelum membahas RUU Praktik Kedokteran, 
karena undang-undang tersebut dapat dijadikan pedoman/payung 
bagi pembahasan RUU lainnya di bidang kesehatan. 

Selanjutnya, masalah peradilan kedokteran mendapatkan 
tanggapan yang beragam, karena peradilan kedokteran telah 
menempatkan dokter dalam posisi salah. Dalam pembahsan nanti 
juga perlu dilibatkan asosiasi institusi pendidikan kedokteran yang 
beranggotakan dari fakultas kedokteran.Kelemahan peradilan etik 

7. KOMISI VII 

anggaran khusus tentang masalah-masalah kongkrit yang 
mendesak untuk ditangani, seperti pengembangan Musium 

Nasional dan galeri nasional, perfilman, promosi wisata dan 
membantu pariwisata di daerah dalam rangka pelaksanaan 
Otonomi Daerah. 
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3) Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, BKKBN 
Di bi dang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN, 

fungsi legislasi Komisi VII membahas RUU tentang Perlindungan 
Anak. Disamping . itu, Komisi VII DPR-RI sepakat akan 
mempercepat pembahasan RUU tentang Perdagangan Perempuan 
dan Anak (Trafficking). 

2) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Pembahasan Rancangan Undang-undang ten tang 

Penyelesaian Perselisihan Industrial dan Rancangan Undang- 
undang tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 
yang dimulai sejak bulan Nopember 2000 (Masa Persidangan II 
Tahun Sidang 2000-2001) diharapkan sudah dapat diselesaikan 
dan disahkan pada bulan Juli 2002 atau dalam Masa Persidangan 
IV Tahun Sidang 2001-2002, dimana dalam proses pembahasan 
tersebut banyak terlibat Anggota Komisi VII DPR RI mengingat 
rancangan undang-undang tersebut tentang tenaga kerja yang 
merupakan salah satu bidang tugas Komisi VII DPR RI. 

altematif. 

adalah dalam penerapan sanksi, untuk itu harus ada saling evaluasi 
antara pasien dan dokter untuk mewujudkan hukum profesi 
kedokteran. Disamping itu, Pengadilan kedokteran hams dijaga 
agar tidak dominan, yaitu apabila ada de.fference medical practice 
akan menyebabkan pembengkakan biaya yang menyebabkan 
kerugian pasien dan dokter sendiri. 

Namun demikian, adanya RUU tentang Praktik Kedokteran ini 
dikhawatirkan menyebabkan dokter takut melakukan tindakan, 
karena sebenarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan bisa dimanfaatkan sebagai dalih pengobatan 
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1) Bidang Kesehatan 
Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi VII 

dilaksanakan melalui Rapat Kerja dengan Menteri ataupun 
melaksanakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat 
umum. Di bidang kesehatan rapat kerja dilakukan dengan Menteri 
Kesehatan, sedangkan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan 
Koordinasi Narkoba Nasional, Badan POM, Dirjen. 
Pemasyarakatan Depkeh dan HAM, Jagung Muda Bidang Pidsus, 
Kababinkum Polri, Dirjen Bea Dan Cukai Dep. Keuangan, Komisi 
Penanggulangan AIDS. Dalam rapat kerja dengan menteri 
kesehatan, dan Rapat Dengar Pendapat tersebut, Komisi VII 

b. Fungsi Pengawasan 

Dalam persiapan pembahsan RUU Perlindungan anak, Komisi VII 
melakukan RDPU guna megumpulkan aspirasi masyarakat. Dalarn 
kaitan ini, Rapat Dengar Pendapat Umum dilakukan dengan 
Lembaga Advokasi Anak Indonesia dan Y ayasan Sa yap Ibu dalam 
rangka mendapatkan masukan untuk pembahasan RUU 
Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak, FK-PPAI, 
BMO-IWI, Koalisi Perempuan Indonesia, Ny. Ema SS, Kholid 
Hasan, dr. Damanhuri, Ny. lpong, Ny. Pumianti, Soedirman. 
Selain itu juga dilakukan dengan Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 
Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam rangka mendapatkan 
masukan untuk pembahasan RUU Perlindungan Anak. Dalam 
RDPU ini disepakati bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak 
adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mengatur secara 
komprehensif perlindungan bagi anak Indonesia untuk tumbuh 
kembang. Dan agar sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan 
anak Indonesia, penyusunan RUU Perlindungan Anak harus dari 
perspektif anak, dalam arti anak-anak perlu didengar kebutuhan 
dan harapannya. 
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Indonesia telah menjadi target peredaran dan penggunaan narkoba, 
maka perlu diupayakan mekanisme yang tegas dalam melindungi 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kemungkinan 
masuknya narkoba secara gelap antara lain melalui suatu sistem 
informasi manajemen yang baik sebagai pendukung. 

Dampak negatif dari penggunaan yang salah terhadap obat-obat 
Napza sudah sangat luas menyentuh masyarakat Indonesia sampai 
ke desa-desa, diperlukan kepedulian dari semua pihak melalui 
suatu lembaga yang bersifat operasional dan mengikat, namun 
untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung keberadaan lembaga/institusi dimaksud sehingga 
dikemudian hari lebih kokoh dan mandiri. Upaya Upaya 
penanggulangan korban penyalahgunaan Narkoba memerlukan 
tindakan rehabilitasi medis yang berkelanjutan, terkontrol dan 
membutuhkan biaya yang besar. Oleh karenanya Komisi VII 
DPR-RI meminta agar Pemerintah membangun suatu pusat 
rehabilitasi korban Narkoba secara terpadu, selain di Jakarta juga 
dikota-kota besar di Indonesia. Mengingat pusat rehabilitasi 
dimaksud sifatnya terpadu maka diperlukan langkah-langkah 
koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya. 

bersama pemerintah menyoroti maraknya penyalahgunaan 
narkotika yang terjadi akhir-akhir ini. Dampak penyalahgunaan 
Narkoba terhadap generasi muda bangsa sudah mencapai kondisi 
yang memprihatinkan oleh karena komplikasi dan dampak ikutan 
yang terjadi pada penyalahgunaan narkoba (komplikasi medik, 
komplikasi sosial dan komplikasi ekonomi), maka Komisi VII 
DPR-RI mendesak Pemerintah untuk melakukan tindakan dan 
upaya yang tegas, terukur dan komprehensif dalam mencegah dan 
memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. 
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2) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans RI sependapat bahwa 

kualitas PJTKI perlu segera diperbaiki agar kualitas tenaga kerja 

Selain itu, Dalam upaya meningkatkan kontrol/pengawasan DPR 
atas program yang telah dilaksanakan oleh Depkes khususnya 
bantuan luar negeri dari Spanyol serta tender Public Awareness 
Campaign yang diduga ada penyimpangan, maka diusulkan untuk 
dibentuk satu tim yang terdiri dari unsur Anggota Komisi VII 
DPR-RI yang akan bekerjasama dengan tim yang dibentuk oleh 
Depkes agar terhadap masalah ini dapat menjadi jelas dan dapat 
dilakukan langkah-langkah yang proporsional. 

Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup bangsa 

terhadap ancaman pengidap HIV/AIDS yang makin menunjukkan 
dampaknya, maka Komisi VII DPR-RI mengharapkan agar 
Depkes segera mengambil kebijaksanaan yang diikuti dengan 
kegiatan operasional serta alokasi pendanaan yang jelas dan 
terarah terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan 
HIV I AIDS. Semakin meningkatnya kasus-kasus penularan 
HIV/AIDS melalui jarum suntik menyebabkan kita harus 
memberikan perhatian yang sangat serius. Harm Reduction 
(penurunan efek buruk) seperti pengontrolan pemakaian jarum 
suntik atau pemberian kondom secara gratis di lokasi-lokasi yang 
potensial terjadi transaksi seks perlu dipertimbangkan setidaknya 
untuk membantu menekan meningkatnya kasus penularan 
HIV/AIDS. Dukungan dana yang cukup merupakan salahsatu ha! 
yang penting dari program penanggulangan Narkoba. Oleh karena 
itu Komisi VII DPR-RI mendukung adanya peningkatan anggaran 
secara proporsional kepada instansi yang terkait dalam masalah 
Narkoba dan HIV I AIDS, sehingga kesinambungan program antar 
instansi dapat terwujud. 
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Komisi Vil DPR-RI meminta kepada Pemerintab agar 
pembangunan transmigrasi ke depan perlu dilakukan pembenahan- 
pembenahan dan peningkatan berupa perencanaan dan penyiapan 
kualitas SDM calon transmigran yang memadai dikaitkan dengan 

Komisi VII DPR-RI mendesak agar Pemerintab melakukan segala 
upaya untuk mengatasi permasalaban TKI di Malaysia dengan 
sebaik-baiknya agar penyelesaian oleh Pemerintah Kerajaan 
Malaysia dapat dilakukan dengan proporsional berkeadilan dengan 
tetap menghormati harkat dan martabat bangsa serumpun sehingga 
kebijakan Malaysia yang disampaikan dalam Joint Comission 
yang hanya menerima TKI khusus Pembantu Rumah Tangga 
(PRT) dan perkebunan dipandang merupakan tindakan 
diskriminatif. Diharapkan, agar pemerintah benar-benar 
melakukan suatu kegiatan perlindungan terhadap TKI yang 
kembali ke tanah air agar terhindar dari sasaran/obyek pemerasan 
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga SKB 
lima menteri yang ada ini perlu ditinjau kembali. 

yang akan dikirim ke luar negeri benar-benar memadai dan 

kompetitif dan perlindungan terhadap TKI yang memadai dapat 
diwujudkan serta untuk menghindari calon TKI memilih jalan 
ilegal. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu badan penempatan 
tenaga kerja luar negeri independen yang terdiri dari para 
profesional yang khusus menangani rekrutmen dan pelatihan serta 
pengiriman TKI, yang diharapkan akan dapat berbuat lebih baik, 
tertib dan berkualitas. Hal ini dilakukan agar dapat dilakukan 
pencegahan dan penindakan pengiriman TKI secara ilegal dengan 
melibatkan semua aparat terkait mulai dari pusat sampai dengan 

desa termasuk Jembaga-lembaga sosial. Kerjasama dan koordinasi 
yang intensif diantara instansi dan Pemerintah dalam rangka 
pengiriman TKI perlu segera diwujudkan agar Jangkah-langkah 
penanganan TKI, Pemerintab dapat Jebih cepat dan lebih baik. 
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3) Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, BKKBN 
Kesetaraan dan keadilan jender, penghapusan segala bentuk 

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengendalian 
kematian ibu dan anak, berdasarkan PP 25 tahun 2000 tetap 
menjadi kewenangan Pemerintah, untuk itu koordinasi pada 
tingkat pusat dan khususnya tingkat propinsi dan kabupaten 
sungguh-sungguh perlu diperhatikan. Program pengarusutamaan 
jender pada tingkat propinsi dan kabupaten memerlukan advokasi 
kepada instansi terkait dengan menggunakan bahasa yang mudah 
untuk dipahami. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi 
dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai 
koordinator yang mencakup seluruh sektor untuk pengembangan 
ekonomi lokal, khususnya agro-industri dengan pola 
pendampingan. Oleh karena itu, kajian dan analisa seluruh 
perangkat perundang undangan yang resposnif gender perlu 
dilakukan secara terns menerus dan sungguh-sungguh agar dapat 
menjamin keadilan dan kesetaraan jender di Indonesia. 

Rencana aksi nasional tentang penghapusan tindak kekerasan 
terhadap perempuan perlu dilengkapi dengan kebijakan 
perundang-undangan yang dapat digunakan untuk keadilan bagi 
korban kekerasan. Sejalan dengan program "Gerakan Sayang Ibu" 
di Kementerian Pemberdayaan Perempuan bertujuan menurunkan 
Angka Kematian Ibu, yang perlu dikoordinasikan untuk itu perlu 
dilakukan koordinasi dengan institusi/departemen terkait, begitu 
pula program kesehatan reproduksi. 

Komisi VII DPR-RI dan Kementerian Negara Pemberdayaan 
Perempuan sepakat untuk menolak segala bentuk pornografi dan 

kebutuhan didaerah penerima dengan pnnsip pemerataan 
pembangunan dan atas dasar permintaan daerah bukan sekedar 
memindahkan penduduk yang padat ke daerah yang tidak padat. 
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c. Fungsi Anggaran 

1) Bidang Kesehatan 
Pelaksanaan Fungsi Anggaran oleh Komisi VII, tidak hanya 

terbatas pada penyusunan RAPBN, tetapi juga sampai 
kepengawasan pelaksanaannya dan realisasinya. Sebagai contoh 
misalnya, tenaga kesehatan yang bekerja pada sarana kesehatan 
seperti rumah sakit, Puskesmas, RS Jiwa dan RS Kusta beresiko 
tinggi terhadap efek samping tugas yang diembannya. Dalam 
kaitan ini, Komisi VII DPR-RI mendesak Pemerintah untuk 
merealisasikan Keppres I 00 tahun 2000 tentang Tunjangan 

Berkaitan dengan masalah kependudukan, Komisi VII melakukan 
Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam kaitan ini, 
Komisi VII DPR-RI mendorong tercapainya visi Program KB 
Nasional yaitu "Keluarga Berkualitas 2015" guna terwujudnya 
keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah 
anak yang ideal, berwawasan kehidupan, bertanggungjawab, 
harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Alat kontrasepsi merupakan sesuatu yang sangat penting ~alam 
pengendalian pertumbuhan penduduk. Untuk itu perlu 
diperhatikan mulai dari pengadaan dan pendistribusian serta 
pengawasan sehingga dapat tepat sasaran. Dalam mengantisipasi 
desentralisasi BKKBN pada akhir tahun 2003, perlu dirumuskan 
kebijakan yang menyatakan peran pusat dan peran daerah dalam 
menjabarkan parameter-parameter kependudukan sehingga tujuan 
Nasional dapat tercapai. 

meminta kepada pihak yang berwenang untuk menindak tegas 
pemilik ijin media cetak, media elektronik dan produsen yang 
memuat, menayangkan dan memproduksi pomografi. 
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Tenaga kesehatan secara merata bagi seluruh tenaga kesehatan 
sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah No. 32 tahun 1996. 
Demikian pula dengan UU Nomor 43 tahun 1999 Pasal 32 sebagai 
realisasi tanggung jawab Pemerintah terhadap program Askes 
PNS, Komisi VII DPR-Rl mendesak Pcmerintah agar dapat 
merealisasikan subsidi premi Askes secara baik dalam APBN 
paling sedikit sebesar prcmi yang dipotong dari gaji PNS yaitu 
2%, dan penyaluran anggarannya melalui pos APBN Rutin 
Belanja Pegawai. 

Pengawasan dilakukan juga dengan memanfaatkan temuan sebagai 
tindak lanjut. Selanjutnya guna lebih menjamin pencapaian 
sasaran penegakan hukum perluada Departemen Kesehatan 
Komisi VII meminta agar temuan BPK tersebut segera 
ditindaklabnjuti dengan memberikan sanksi baik tindakan 
administratif maupun tindakan hukum sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Untuk itu, Sub Komisi Kesehatan akan terus memantau 
tindak lanjut tersebut. 

Untuk lancar dan tertibnya pelaksanaan Proyek-proyek kesehatan 
utamanya dana dekonsentrasi dan dana pembantuan agar semua 
aturan dan petunjuk pelaksanaannya disosialisasikan sampai ke 
daerah sehingga sasaran proyek dapat sampai ke masyarakat 
secara efektif dan tepat. Dana untuk peningkatan gizi agar dapat 
dipergunakan dengan seefesien mungkin dengan tetap 
memperhatikan sumber daya alam yang ada di daerah. Demikian 
pula dengan penggunaan dana subsidi BBM dan JPS-BK agar 
dimanfaatkan dengan sasaran yang tepat dan pengawasan yang 
ketat serta tindak lanjut yang terus menerus dilaksanakan dan 
ditingkatkan, termasuk dana Rp. 128 milyar untuk program 
bantuan bencana alam agar dapat dipergunakan untuk keperluan 
mengatasi masalah kesehatan akibat banjir. 
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2) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Komisi VII DPR RI meminta kepada Pemerintah agar temuan 

Bepeka sesegera mungkin ditindaklanjuti berupa tindakan 
administratif maupun tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. 
Pelaksanakan fungsi pengawasan DPR RI melalui Sub Komisi 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi memastikan adanya tindak lanjut 
kongkrit dari temuan Bepeka tersebut. 

Diharapkan, agar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
agar lebih proaktif meningkatkan pengawasan internal dan 

( c) Resources Utilization 
Yaitu sejauh mana pemanfaatan dana yang ada tersebut. 

mobilisasi biaya kesehatan yang potensial. 

(b) Resources Alocation 
Yang dinafasi oleh komitmen bahwa Pemerintah harus 
mendukung Public Good Programme dan Protecting the 
Poor. 

/ 
(a) Resources Mobilitation 

Dalam konteks ini adalah bagaimana upaya kita agar tarif 
( dirumah sakit, puskesmas, dll) dapat menjadi sumber 

Persoalan pembiayaan kesehatan juga merupakan persoalan yang 
rumit dan pelik. Oleh karena itu, Kornisi VII rnemandang perlu 
untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan dr. 
Ascobat Gani, dr. Kartono Mohammad dengan acara masalah 
pembiayaan kesehatan. Dalam RDPU ini, disampaikan bahwa 
terjadinya paradoks dalam pembangunan di bidang kesehatan 
(munculnya generasi yang lemah kemampuan intelektualnya), 
angka kematian bayi yang tinggi dan sebagainya semuanya 
bersumber dari rendahnya anggaran biaya kesehatan. Perlu 
dipikirkan upaya untuk mengatasi 3 isu utama dalam ha! 
pembiayaan kesehatan yaitu: 
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Selain itu, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 
56/PIMP/IIl/2001-2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang 
Penugasan Kepada Tim Komisi VII DPR RI untuk menyerahkan 
bantuan bencana alam banjir dan tanah longsor, Komisi VII DPR 

3) Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, BKKBN 
Komisi VII DPR-RI memahami kebutuhan anggaran untuk 

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I khususnya untuk 
program Takesra dan Kukesra. Untuk itu akan didiskusikan lebih 
lanjut kemungkinan pengalokasian dana kompensasi subsidi 
BBM. Anggaran Pembangunan yang dialokasikan dalam APBN 
tahun 2002 untuk kegiatan operasional program relatif mengalami 
penurunan, untuk itu anggaran tambahan perlu diperjuangkan. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Deputi BKKBN, 
YDSM, PT. Pos Indonesia, Dirut. BNI 46, Dirut BRI, Dirut 
Bukopin dengan acara pengelolaan dan penyaluran dana YDSM, 
disimpulkan hal yang menyangkut, (a) Penyaluran kredit kepada 
kelompok Pra Sejahtera dan Sejahtera I perlu memperhatikan tidak 
hanya dana, tetapi yang Iebih penting adalah masalah pembinaan 
dan pendampingan agar usaha yang dilakukan oleh penerima 
kredit dapat berjalan sebagaimana mestinya, (b) BRI, BNI, Bank 
Bukopin dan PT. Pos Indonesia dalam penyaluran dana juga perlu 
ikut serta memperhatikan pembinaan dan pendampingan penerima 
kredit, sehingga usaha dapat berkembang dan pengembalian dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. 

meningkatkan kemampuan para pengelola anggaran untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan lebih lanjut. Komisi VII DPR 
RI mengharapkan hasil tindak lanjut terhadap penyelesaian 
temuan dan sanksi-sanksi yang akan dilaksanakan oleh 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi disampaikan pada 
Rapat Kerja berikutnya. 
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I. Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral, 

b. Fungsi Pengawasan 
• Rapat Kerja 

a. Fungsi Legislasi 

• Dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, Komisi VIII 
DPR-Rl. saat ini telah membahas Rancangan Undang-Undang 
(RUU) tentang Ketenagalistrikan dan Rancangan Undang- 
Undang (RUU) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi. 

• Sedangkan beberapa Rancangan undang-undang (RUU) akan 
segera disiapkan dan dibahas, yakni RUU tentang Panas 
Bumi (Usul lnisiatif Komisi VIII DPR-RI), RUU tentang 
Pertambangan Umum, RUU tentang Pelestarian Sumber 
Daya Alam (PSDA) dan RUU tentang Keanekaragaman 
Hayati dan Pelestarian Plasma Nutfah. 

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, maka Komisi VIII DPR-RI sejak 
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002 sampai dengan 
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002 telah 
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 
anggaran, pengawasan kebijakan pemerintah, kegiatan dalam 
rangka pelaksanaan fungsi legislasi serta menerima pengaduan/ 
menyerap aspirasi dari masyarakat. 

8. KOMISI VIII 

RI telah melaksanakan tugas penyaluran dana tersebut pada 
tanggal 1 - 2 Maret 2002. 
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Hal-hal yang menonjol dalarn Rapat Kerja antara lain : 

l. Bidang Pertambangan dan Energi. 

• Komisi VIII DPR-Rl mendesak Departemen Energi dan 
Sumberdaya Mineral untuk secara efektif merealisasikan 
segera dana APB:N 2001 tahun ini. 

• Komisi VlII DPR-Rl meminta Departemen Energi dan 
Sumberdaya Mineral menindaklanjuti temuan BPK dan 
mencegah kemungkinan munculnya kembali 
penyimpangan keuangan negara di rnasa depan. 

9. Rapat Kerja dengan Tim Keppres Tentang Subsidi 
kornpensasi BBM, 

8. Rapat Kerja dengan Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi 
PT. PLN (Persero ), 

6. Rapat Kerja dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, 

7. Rapat Kerja dengan Menteri Negara lingkungan Hidup, 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 
Sekretaris Kabinet dan Dirjen Kurndang Departemen 
Kehakiman dan HAM, 

5. Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonornian/Ketua Tim Sosialisasi BBM, 

4. Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Surnber Daya 
Mineral, 

3. Rapat Kerja dengan Menteri Negara Riset dan 
Teknologi, 

2. Rapat Kerja dengan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup/Bapedal, 



• Komisi VIII DPR-RI melihat masalah PETI sebagai 
sesuatu yang sangat serius. Oleh karena itu Pemerintah 
harus bersungguh-sungguh menegakkan law 
enforcement, melakukan tuntutan terhadap pelaku 
pelanggaran hukum lingkungan dan melakukan tindakan 
pembinaan terhadap rakyat yang menambang. 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Departemen Energi dan 
Sumberdaya Mineral agar terns melakukan sosialisasi 
Undang-undang Minyak dan Gas Bumi Tahun 2001 
kepada stakeholder Migas termasuk menjelaskan akibat- 
akibat hukum dari tindakan-tindakan penyalahgunaan 
BBM bersubsidi. Selain itu Departemen Energi dan 
Sumberdaya Mineral diharapkan segera menyelesaikan 
Rancangan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan 
Undang-undang Migas 2001 dan mengantisipasi 
penolakan dari daerah. 

• Komisi VIII DPR-RI mendesak Pemerintah untuk segera 
menyelesaikan masalah Blok CPP dan KPC sesuai 
dengan aspirasi masyarakat daerah Riau dan Kalimantan 
Timur, dengan tetap berlandaskan pada hukum dan 
kontrak agar tidak menimbulkan dampak negatif yang 
bakal merugikan semua pihak. 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Pemerintah untuk segera 
mencairkan dana subsidi listrik agar PT. PLN (Persero) 
dapat mengurangi permasalahan keuangannya dan terus 
mengambil langkah-langkah konkrit untuk 
menanggulangi krisis penyediaan tenaga listrik, di lain 
pihak juga agar PT. PLN (Persero) meningkatkan 
efisiensi serta meningkatkan pelayanan terhadap 
konsumen. 

264 
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• Komisi VIII DPR-RI meminta Departemen Energi dan 
Sumberdaya Mineral untuk mencanangkan Gerakan 
Penghematan Nasional di Sektor Energi sesuai 
Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001. Untuk suksesnya 
gerakan dimaksud maka seluruh jajaran Departemen 
Energi dan Sumberdaya Mineral dan Komisi VIII DPR 
RI menjadi teladan pelaksana gerakan tersebut. 

• Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah untuk selalu 
menyempumakan konsep penyaluran dana kompensasi 
subsidi BBM sehingga dapat dipahami semua pihak dan 
dilaksanakan secara baik oleh aparatur serta masyarakat 
yang berhak menenma benar-benar merasakan 
manfaatnya. Selain itu, konsep yang jelas, transparan, 
efisien dan efektif tepat sasaran dan bertanggung jawab 
akan dapat menjawab berbagai dugaan negatif 

• Komisi VIII DPR-RI mengingatkan Departemen Energi 
dan Sumberdaya Mineral agar mengontrol BUMN di 
lingkungannya agar supaya tidak melakukan praktek 
KKN dalam pengadaan BBM dan distribusi BBM. 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Departemen Energi dan 
Sumberdaya Mineral untuk terus meningkatkan usaha- 
usaha sosialisasi pemanfaatan briket batubara dan BBG 
sebagai altematifBBM. 

• Komisi VIII DPR-RI mendesak Pemerintah 
menanggulangi pencurian pasir di Riau agar kerugian 
negara dapat dicegah .. 

• Komisi VIII DPR-RI mendesak agar Pemerintah dalam 
ha! ini Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral 
menjamin tersedianya supply BBM dalam menghadapi 
dan saat hari Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. 



• Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah dalam 
pemantauan dana kompensasi BBM agar Pemerintah 
perlu melibatkan Lembaga Pengabdian Masyarakat 

• Komisi VIII DPR RI menyadari bahwa dampak 
kenaikan harga BBM cukup berat bagi masyatakat, oleh 
karena itu Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah 
untuk sunguh-sungguh melaksanakan penyaluran dana 
kompensasi subsidi BBM tepat pada sasarannya dengan 
didahului sosialisasinya serta memantau secara cermat 
pengadaan dan distribusi BBM serta kenaikan harga 
kebutuhan pokok yang diakibatkannya. 

• Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah 
menyampaikan laporan berkala pelaksanaan program 
yang dibiayai oleh dana kompensasi subsidi BBM 
sehingga dapat dipantau dan dievaluasi untuk perbaikan 
pelaksanaan program yang selanjutnya. Komisi VIII 
DPR RI mengharapkan agar pengawasan program 
penyaluran dana kompensasi subsidi BBM benar-benar 
dilaksanakan bukan hanya mengandalkan fungsi 
pengawasan yang ada di masing-masing departemen 
yang terkait melainkan dibentuk Tim Pengawasan dan 
Tim Pemantau yang independen sehingga program ini 
dapat terevaluasi dengan baik. 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Pemerintah melakukan 
sosialisasi tentang konsep dan mekanisme penyaluran 
dana konpensasi subsidi BBM, sehingga masyarakat 
dapat memahami dan berpartisipasi secara mudah 
dalam penyaluran dana kompensasi tersebut. 

masyarakat terhadap mekanisme penyaluran dana 
kompensasi subsidi BBM. 
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• Komisi VIII DPR RI melihat bahwa kenaikan harga 
BBM dan TDLdapat menghasilkan berbagai dampak 
negatif. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI mendesak 
Pemerintah terns menerus mengantisipasi kenaikan 
harga BBM dan TDL serta mencegah munculnya 
dampak negatif pada masyarakat. 

• Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah untuk mencari 
berbagai alternatif dalam meningkatkan penerimaan 
negara selain upaya kenaikan BBM dan TDL. Komisi 
VIII DPR RI mengharapkan agar sosialisasi kenaikan 
harga BBM dan TDL dilakukan secara lebih terencana 
dan meluas, antara Jain memberikan pemahaman kepada 

(LPM), Pergurnan Tinggi. setempat yang memiliki 
reputasi dalam pengabdian masyarakat dikalangan 
keluarga miskin baik diperkotaan maupun di 
pedesaan. 

• Mengingat kegiatan penyaluran dana kompensasi 
kenaikan BBM masih terns akan berlanjut di tahun- 
tahun yang akan datang, Komisi VIII meminta agar 
pemerintah melakukan pendataan secara akurat dan 
komprensif terhadap jumlah keluarga miskin secara 
pasti yang berhak mendapat bantuan. Data-data keluarga 
miskin tersebut menjadi acuan bagi semua sekter dalam 
penyaluran dana kompensasi tersebut. Komisi VIII DPR 
RI mendukung Departemen Energi dan Sumberdaya 
Mineral dalam melaksanakan audit BBM untuk 
mengetahui secara pasti volume kebutuhan riil domestik 
yang diharapkan oleh DPR RI. Oleh karena itu meminta 
kepada berbagai pihak mendukung upaya tersebut, 
seperti Pertamina dan Hiswana Migas. 



• Berkaitan dengan menurunnya pasokan gas untuk 
keperluan pembangkitan listrik di Jawa Timur dan Jawa 
Barat, Komisi VIII DPR RI mendesak supaya 
Pemerintah segera mengambil langkah yang tegas 
terhadap KPS, terutama yang tidak bisa memenuhi 
pasokan gas tersebut. Sebagai upaya untuk mengatasi 
masalah tersebut, Komisi VIII DPR RI perlu mendalami 
secara khusus tentang perpanjangan Terang Terasun dan 

• Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah untuk 
menyempumakan konsep dan strategi security of supply 
energi migas karena adanya kelangkaan migas dalam 
negeri dan luar negeri akibat berkurangnya cadangan 
maupun akibat peperangan. Selain itu Komisi VIII DPR 
RI mengharapkan agar Pemerintah secara dini membuat 
langkah-langkah optimalisasi pemanfaatan energi di luar 
BBM seperti Panasbumi sebagai antisipasi semakin 
berkurangnya cadangan migas nasional di waktu 
mendatang. 

• Komisi VIII DPR RI mendukung upaya Pemerintah 
untuk merealisasikan MoU yang ditandatangani antara 
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI dengan 
Menteri Energi dan Sumberdaya Y ordania dan Menteri 
Penninyakan Republik Irak. 

masyarakat tentang maksud kebijakan pengurangan 

subsidi. Di samping itu distribusi dan pemanfaatan 
kompensasi dana dari hasil kenaikan harga BBM 
dilakukan secara terencana, tepat sasaran, dapat 
dipertanggungjawabkan dan adil bagi kelompok 
masyarakat dan daerah penerima dana kompensasi 

tersebut. 
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• Komisi VIII DPR RI meminta KMNRT melanjutkan 
program dalam mengatasi masalah kurangnya mutu 
SDM yang menguasai ilmu bidang eksakta dan 
peningkatan pelaksanaan kurikulum eksakta melalui 
kerja sama dengan Mendiknas. Untuk itu Komisi VIII 
DPR RI meminta KMNRT melanjutkan program 
pembinaan SDM iptek dengan mengedepankan dasar- 
dasar pengenalan dan implementasi awal tentang peran 
iptek dalam kehidupan. 

• Komisi VIII DPR RI melihat bahwa masalah peserta 
tugas belajar yang tidak kembali bekerja di lingkungan 
KMNRT, antara lain disebabkan oleh kurangnya aturan 
dan fasilitas bagi pengaktualan potensi yang dimiliki 
oleh peserta tugas belajar. Oleh karena itu diperlukan 
kebijakan dan sarana yang memadai dari KMNR T 
sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan 
potensi SDM peserta tugas belajar. 

• Dalam rangka rnencapai Pemerintah yang bersih dari 
KKN, maka Komisi VIII DPR RI selalu mengingatkan 

2. Bidang Riset dan Teknologi. 

• Komisi VIII DPR RI mendukung upaya KMNRT untuk 
melakukan peningkatan program dan strategi yang 
kreatif dari KMNRT untuk mendapatkan dana tambahan 
selain dari APBN seperti kerja sama iptek dengan Juar 
negeri, kerja sama mitra di sektor industri dan 
mengembangkan teknologi tepat guna bagi masyarakat 
dunia usaha. 

meminta Pemerintah dan Pertamina mencabut hak 
khusus (monopoli) yang telah diberikan kepada KPS BP. 



• Komisi VIII DPR RI mengharapkan peningkatan kinerja 
KMNRT dalam rangka penguatan Riptekda seperti 
sistem insentif Penguatan Teknologi dan Manajemen 
untuk UKM (SIP Tahunan) iptekda terpadu, dan 
Waritek. Selain itu, Komisi VIII DPR RI mendukung 

sistem insentif yang bermanfaat bagi masyarakat ban yak. 
Untuk mencapai sasaran dimaksud KMNRT diharapkan 
dapat merumuskan rambu-rambu sistem insentif untuk 
diketahui masyarakat dan stake holder. 

• Berdasarkan arahan Presiden RI, dimana pada tahun 
200 l-2004 perlu adanya penekanan bidang penelitian 
dan pengembangan yang lebih difokuskan kepada 5 
bidang yaitu pertanian, kebumian kelautan 
kedirgantaraan, bioteknologi, energi dan teknologi 
informasi; maka untuk rnenindaklanjuti arahan tersebut 
diminta KMNRT, ORN dan LPND membuat skenario 
penekanan masing-masing bidang yang akan diteliti. 
Juklak tersebut dikirimkan ke perguruan tinggi sebagai 
pedoman untuk pembuatan proposal penelitian. 

• Komisi VIII DPR RI menyarankan agar 
memprioritaskan pengembangan iptek yang dibutuhkan 
dunia usaha dan industri kemudian hasil riset tersebut 
ditindaklanjuti dan dimanfaatkan, sehingga dunia usaha 
dan industri dapat berkembang dan memiliki nilai 
tarn bah. 

KMNRT untuk melakukan tindakan preventif dan 

proaktif dalam mengatasi KKN di lingkungan KMNRT 
melalui peningkatan fungsi pengawasan baik internal 
maupum ekstemal. 
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• Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah untuk 
merealisasikan Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran 
Belanja Pembangunan pada tahun 2002 sesuai dengan 
prosedur dan mekanisme yang ada. Selain itu menyusun 
program prioritas, RAPBN tahun 2003 sesuai dengan 
Undang-Undang Propenas, Repeta 2003 dan kebutuhan 
prioritas KRT beserta LPND-nya. 

• Komisi VIII DPR RI mendukung KRT untuk terns 
menerus melakukan kerjasama antara pelaku usaha 
dengan lembaga riset sehingga potensi SDM yang 
dimiliki bangsa ini dapat teraktualkan dalam wujud yang 

• Komisi VIII DPR RI mendukung rencana KMNRT 
untuk mengembangkan dan memyempumakan konsep 
sekolah unggulan yang antara lain melalui 
pemberdayaan tenaga guru dan kurikulum mengenai 
ilmu eksakta, teknologi sekolah-sekolah yang ada. 

• Komisi VIII mendukung gagasan KMNRT untuk 
mengembangkan produk dalam negeri untuk itu 
diperlukan keteladan dari para pemimpin. 

• Komisi VIII DPR RI memandang perlu agar KMNRT 
dan LPND-nya untuk melakukan riset dalam mendukung 
proses pengambilan keputusan yang melibatkan 
Pemerintah dan DPR RI dengan melibatkan berbagai 
kalangan peneliti yang independen berdasarkan 
objektivitas keilmuan. 

• Komisi VIII DPR RI meminta perhatian KMNRT agar 
dalam rangka melaksanakan program peningkatan SDM 

hendaknya mendorong mengembangkan program 
training center pada semua daerah propinsi. 



• Komisi VIII DPR-RI mendukung upaya penilaian dan 
akreditasi yang dilakukan oleh Kantor Menteri Negara 
Riset dan Teknologi terhadap pranata penelitian dan 
pengembangan. Sehubungan dengan itu, Komisi VIII 
DPR-RI menyambut baik terbentuknya Komisi Nasional 

• Komisi VIII DPR RI meminta KRT untuk terns 
mengkaji energi alternatif, oleh karena itu diperlukan 
pembentukan Pusat penelitian Energi Alternatif di 
bawah koordinasi Menneg Ristek. 

• Komisi VIII DPR RI mendukung Periskop dalam 
memformulasikan prinsip-prinsip rancangan kebijakan 
perkembangan sains, riset dan teknologi. Komisi VIII 
DPR-RI juga meminta KRT terns menerns melakukan r 

evaluasi terhadap riset dan iptek seperti Periskop 
[Program Evaluasi dan Restrnkturisasi (RIPTEK)] dan 
evaluasi kinerja lembaga litbang atau LPND. 

• Komisi VIII DPR RI meminta KRT untuk selalu 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap 
pentingnya peran iptek seperti yang telah dilakukan oleh 
PP Iptek dan program Galileo di acara televisi. 

• Komisi VIII DPR RI mendukung Program Insentif 
Pendayagunaan Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
untuk Peningkatan Investasi di Daerah (PRIDA), 
program Iptekda dan program Iainnya. Komisi VIII DPR 
RI berharap dengan program tersebut dapat mengurangi 
krisis ekonomi dan peningkatan kemampuan sumber 
daya manusia di daerah dalam penguasaan teknologi. 

nyata selain dapat meningkatkan kualitas produk industri 
dan mampu untuk bersaing di era globalisasi ini. 
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• Komisi VIII DPR RI mendukung rencana pemerintah 
bekerja sama dengan Jerman dan India tentang rencana 
mengembangkan satelit untuk rnengamati cuaca dalam 
kaitannya dengan program ketahanan pangan. 

• Komisi VIII DPR-RI meminta KRT untuk melakukan 
revitalisasi Puspitek untuk sistem Paradigma baru 
dimana Puspitek pengembangan penuh SDM berkualitas 
sebagai tulang punggung dimulainya pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dunia industri. 

• Komisi VIII DPR RI meminta KRT melaksanakan 
rekruitmen siswa dan peneliti untuk mendapat beasiswa 
secara terbuka dan merata antara Jawa dan luar Jawa, 
selain itu memberinya beasiswa melalui kerjasama 
dengan perusahaan multi nasional yang beroperasi di 
Indonesia. 

• Komisi VIII DPR RI menghargai usaha-usaha penelitian 
yang dilakukan oleh Menristek dan LPND-LPND di 
daerah, namun diharapkan agar implementasinya dalam 
skala yang lebih luas dengan memberikan sosialisasi 
penelitian-penelitian tersebut di daerah yang lain dan 
mengimplementasikan ke dalam industri melalui 
kerjasama dengan departemen terkait. 

Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan serta 
pengangkatan personalianya. 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Menteri Negara Riset dan 
Teknologi mendorong Pemerintah Daerah untuk segera 
mengambil Iangkah-Iangkah pembentukan Dewan Riset 
Daerah di semua propinsi. 

- 
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• Komisi VIII DPR-RI mengharapkan agar persiapan 
Indonesia sebagai tuan rumah Komite Konferensi tingkat 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Kantor Meneg 
LH/BAPEDAL untuk melakukan koordinasi bersama 
instansi terkait guna melakukan tindakan tegas terhadap 
kasus kebakaran hutan dan lahan, kasus illegal logging, 
kasus tumpahan minyak, kasus lingkungan hidup, kasus 
perusakan terumbu karang, hutan mangrove, dan 
penggundulan hutan yang mengakibatkan terjadinya 
banjir dan tanah longsor. 

3. Bidang Lingkungan Hidup. 

• Komisi VIII DPR-RI mendesak Kantor Meneg 
LH/BAPEDAL untuk meminta pertanggungjawaban 
secara hukum PT. AMP terhadap kerusakan lingkungan 
yang terjadi di bekas areal pertambangan PT. AMP di 
Kalimantan Tengah. 

• Komisi VIII DPR-RI mendukung usaha KRT 
mengembangkan program Standar Nasional Indonesia 
dengan bekerjasama departemen lain yang terkait. Hal 
ini · sangat diperlukan untuk menghadapi perdagangan 
intemasional yang terkait dengan ketentuan WTO. 

• Komisi VIII DPR-RI mendukung Program Bio Island 
untuk semua pusat penelitian bersama dengan negara- 
negara maju untuk pengembangan penelitian bio 
teknologi. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah 
meningkatkan teknologi dibidang pangan guna menjaga 

ketahanan pangan dalam negeri baik kwalitas maupun 
kuantitas. 
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• Komisi VIII DPR-RI meminta Kantor Meneg LH 
mengingatkan Pemerintah Daerah agar memperhatikan 
undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan 
untuk mengendalikan dan mencegah kerusakan 
lingkungan. 

• Komisi VIII DPR-Rl mencermati dikeluarkannya 
Keppres No. 4 Tahun 2002 yang walaupun dimaksudkan 
untuk terciptanya efisiensi, keserasian kelembagaan di 
tingkat 'Pusat dan Daerah yang temyata telah 
menimbulkan pro kontra terhadap Keppres tersebut. 
Untuk itu Komisi VIII DPR-Rl meminta agar Menteri 
Negara Lingkungan Hidup mengkaji lebih komprehensif 
dan mendalam dengan adanya penggabungan 2 (dua) 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Kantor Meneg 
LH/BAPEDAL melakukan sosialisasi informasi yang 
diperoleh dari perjanjian dan pertemuan intemasional di 
bidang lingkungan hidup seperti Konvensi 
Keanekaragaman Hayati (CBD), Coordinating body of 
Seas in East Asia (CBSEA), Konvensi Perubahan lklim 
(UNFCCC), Konvensi Vienna dan Protokol Montreal 
untuk penghapusan BPO. 

• Komisi VIII DPR-RI mendorong Meneg LH/BAPEDAL 
untuk memanfaatkan Konferensi Tingkat Menteri 
(KTM) Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta pada 
bulan Mei 2002 sebagai momentum untuk membangun 
kesadaran bersama Pemerintah dan Rakyat Indonesia 
dalam memerangi bencana lingkungan. 

Menteri World Summit on Sustainable Development 
(WSSD/Rio+ l 0) benar-benar diperhitungkan dengan 
kondisi sosial politik dan keamanan di dalam negeri. 



• Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa salah satu 
kelemahan dalam mengatasi masalah lingkungan di 
Indonesia adalah penegakan hukum lingkungan. 
Terkesan bahwa hingga saat ini banyak kasus-kasus 
lingkungan belum terselesaikan dengan baik melalui 
proses hukum yang wajar. Oleh karena itu Komisi VIII 
DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk 
terus meningkatkan penegakan hukum lingkungan dan 
peningkatan pengendalian dampak lingkungan hidup 
dengan mengambil langkah-langkah konkrit mengatasi 
masala~ ekspor pasir laut di Riau, limbah sampah di 
kota-kota besar dan permasalahan lingkungan lainnya. 

• Komisi VIII DPR RI mendukung keinginan Pemerintah 
untuk mempersiapkan kelompok hakim, jaksa dan aparat 
penyidik yang menguasai serta mempunyai persepsi dan 
komitmen yang tinggi dengan masalah Lingkungan 
Hidup, untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran 
lingkungan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu 
Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah agar 

institusi dalam rangka penataan kelembagaan dan 
peningkatan penegakan hukum dalam pengelolaan serta 
pengendalian sumber daya alam dan pelestarian 
lingkungan hidup. Dengan penggabungan tersebut, 
Komisi VIII DPR-RI mengharapkan Pemerintah lebih 
bekerja keras melakukan penegakan hukum serta 
peningkatan fungsi pengendalian dampak lingkungan 
hidup. 

• Komisi VIII DPR RI menyesalkan tidak berhasilnya 
suatu kesimpulan secara optimum khususnya tentang 
rencana implementasi dalam wujud komitmen Bali. 
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• Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah agar 
bertanggung jawab atas Peraturan Pemerintah No. 82 
Tahun 200 I tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air atas praktek pembuangan 
tailing kegiatan PT Freeport Indonesia ke Sungai 
Aghawagon - Otomona - Ajkwa serta memperbaiki 
sistim pengelolaan tailing yang ada. Selanjutnya Komisi 
VIII DPR RI meminta agar rekomendasi Kementerian 
Lingkungan Hidup untuk menyalurkan tailing ke daerah 
pengendapan Ajkwa melalui pipa hendaknya segera 
ditindaklanjuti dalam waktu singkat agar tidak terjadi 
pencemaran yang meluas terhadap semua sungai yang 
berada di daerah tersebut yang pada gilirannya akan 
mengancam kehidupan penduduk sekitar wilayah itu. 
Untuk itu, Komisi VIII DPR-RI sepakat bersama 
Pemerintah untuk mengkaji lebih dalam dengan waktu 
yang tidak terlalu lama. 

• Komisi VIII DPR RI meminta agar penghargaan berupa 
ADIPRAJA yang diberikan kepada Pemerintah daerah 
perlu disempumakan dengan mempertimbangkan 
beberapa pengalaman yang dahulu. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian 
Lingkungan Hidup agar RUU PSDA, menjadi prioritas 
pembahasan di interdepartemen sehingga dalam waktu 
yang tidak terlampau lama naskah RUU tersebut dapat 
diserahkan kepada DPR. Hal ini mengingat penyusunan 
naskah ini sudah cukup lama, jauh sebelum Ketetapan 

menjadikan masalah penegakan hukum lingkungan 
sebagai isu penting yang perlu mendapat perhatian 
secara lintas sektoral. 
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• Rapat Dengar Pendapat (RDP). 

1. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Geologi dan 
Sumber Daya Mineral membahas tentang Perubahan 
Naskah Perjanjian PT. Marunda Graha Mineral dari 
PMDN ke PMA dan Perluasan wilayah kerja PT. 
Indomero Kencana, 

• Komisi VIII DPR RI mendukung terbentuknya lembaga 
swadaya masyarakat di daerah, baik di tingkat propinsi 
maupun tingkat kabupaten yang berfungsi sebagai 
Pemantau berbagai kebijakan daerah tentang lingkungan 
hidup. 

• Komisi VIII DPR RI mendukung untuk mengambil 
langkah-langkah dalam meratifikasi Kyoto Protocol. 
Untuk itu agar Menteri Negara Lingkungan Hidup 
menyampaikan hal-hal yang perlu disiapkan sehingga 
peratifikasian itu akan memberi manfaat bagi bangsa dan 
negara. 

Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam dikeluarkan. 

• Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Lingkungan 
Hidup sependapat bahwa isu lingkungan yang berkaitan 
dengan illegal logging, illegal fishing dan illegal 
minning sudah mencapai tahapan yang memprihatinkan. 
Oleh karena itu Komisi VIII DPR RI mendesak 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup bersama 
Departemen teknis terkait agar melakukan suatu evaluasi 
yang serius terhadap akibat-akibatnya dan menyusun 
suatu action plan yang nyata untuk mengatasi masalah 
terse but. 
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• Komisi VIII DPR-RI mendukung usaha-usaha PT. PLN 
(Persero) dalam rangka renegosiasi dengan pihak listrik 
swasta melalui salah satu cara yaitu pola leasing sejauh tidak 
membebani PT. PLN (Persero) dan rakyat. 

• Komisi VIII DPR-RI meminta PT. PLN (Persero) untuk 
mempersiapkan secara sungguh-sungguh dan mengambil 

• Komisi VIII DPR RI meminta kepada PT. PLN (Persero) 
untuk sungguh-sungguh melaksanakan akuntabilitas publik 
dan sosialisasi kenaikan TDL 2002 tidak hanya dilakukan 
pada tingkat pusat tetapi juga di daerah-daerah disesuaikan 
dengan kondisi sosial masyarakatnya. 

• Komisi VIII DPR RI sangat memahami kesulitan PT. PLN 
(Persero) akibat tertundanya pencairan subsidi untuk Th. 
2000 dan Th. 200 l. Untuk itu Komisi VIII DPR RI mendesak 
Pemerintah untuk segera mencairkan anggaran subsidi 
tersebut. 

Hal-hal yang menonjol dalam Rapat Dengar Pendapat antara 
lain: 

7. Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Aneka Tambang, 

8. Rapat Dengan Pendapat dengan Bakosurtanal. / 

2. Rapat Dengar Pendapat dengan PT. PLN (Persero), 

3 .. Rapat Dengar Pendapat dengan Pertamina, 

4. Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Timah Tbk., 

5. Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Perusahaan Gas 
Negara, 

6. Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Batu Bara Bukit 
Asam, 
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• Komisi VIII DPR RI mendesak agar PLN terus menerus 
meningkatkan kinerja keuangannya termasuk melakukan 
revaluasi assets dalam rangka mendukung restrukturisasi 

• Komisi VIII DPR RI menghargai upaya yang telah 
dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) dalam menyelesaikan 
rnasalah listrik swasta, Komisi VIII DPR RI meminta kepada 
PLN untuk menyelesaikan renegosiasi dengan para 
pengembang listrik swasta dapat diselesaikan pada akhir 
tahun 2002. Khusus untuk Paiton I terus dicari solusi agar 
diperoleh pengurangan harga sebagaimana direkomendasikan 
oleh Komisi VIII kepada Tim Keppres 133 tanggal 30 Januari 
2002. 

• Komisi VIII DPR-RI meminta PT. PLN (Persero) untuk 
mencanangkan Gerakan Penghematan Nasional di Sektor 
Ketenagalistrikan sesuai Ketetapan MPR Nomor 
X/MPR/2001. 

menjalankan dengan sungguh-sungguh rencana strategis yang 
dibuat PT. PLN (Persero )" dalam menghadapi krisis listrik 
dalam jangka pendek sedangkan rencana strategis selanjutnya 
supaya segera diantisipasi sesuai dengan perkembangan 
Undang-undang Ketenagalistrikan yang sedang dibahas DPR. 

• Komisi VIII DPR-RI mendesak PT. PLN (Persero) agar 
menekan kerugian non teknis terutama dalam mengatasi 
pencurian-pencurian listrik dan kelemahan/kesalahan dalam 
sistim penagihan. 

(Persero) • Komisi VIII DPR-RI meminta PT. PLN 

eksistensinya sebagai asset negara. 
rangka dalam mempertahankan Ketenagalistrikan, 

langkah-langkah untuk mengantisipasi secara dini dalam 
menghadapi perubahan-perubahan akibat adanya RUU 
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• Mengantisipasi penurunan supply gas di Jawa Timur dan 
Sumatera Utara kepada pembangkit-pembangkit PLN, 
Komisi VIII DPR-RI mendesak agar PLN segera melakukan 
langkah-langkah yang cepat dengan pihak-pihak terkait 

keuangan khususnya dalam mengantisipasi diberlakukannya 
Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru dan untuk 
pemupukan dana guna peningkatan pelayanan. 

• Dalam upaya peningkatan keandalan, menurunkan losses dan 
mengupayakan ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek- 
proyek pembangkit dan jaringan, Komisi VIII DPR RI 
mendesak agar membuat perencanaan pelaksanaan dan 
pengawasan yang ketat terhadap Pikitring, Kitlur, Distribusi 
dan proyek-proyek serta memberikan sanksi dan penghargaan 
(reward and punishment) bagi para pimpinan yang 
bertanggung jawab. 

• Komisi VIII DPR RI meminta PT PLN (Persero) lebih 
meningkatkan sosialisasi kenaikan TDL secara transparan 
kepada masyarakat terutama biaya-biaya yang dikenakan 
kepada konsumen. Komisi VIII DPR-RI meminta PLN 
menghargai hak-hak konsumen agar seimbang antara hak dan 
kewajiban. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak PLN agar segera membuat 
rencana strategis yang komprehensif disertai rencana aksi 
yang jelas meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja 
manajemen, guna mengatasi krisis listrik diberbagai daerah 
dan untuk memberikan pelayanan listrik yang terjangkau oleh 
masyarakat temasuk kalangan miskin perkotaan dan 
perdesaan.Untuk itu maka skenario rencana kenaikan TDL 
sampai dengan tahun 2004 perlu dibahas. 
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• Komisi VIII DPR-RI mendukung rencana strategis Pertamina 
dalam mengantisipasi penerapan Undang-undang Nomor 22 
Tahun 200 I tentang Minyak dan Gas Bumi, namun perlu 
didukung dengan rencana pelaksanaannya mengingat waktu 
yang terbatas. Selain itu Komisi VIII DPR-RI meminta 
Pertamina untuk segera menindaklanjuti aset-aset Pertamina 
yang tidak produktif dan anak-anak perusahaan yang tidak 
menguntungkan agar Pertamina ke depan dapat bersaing 
dengan perusahaan lainnya. 

• Komisi VIII DPR-RI mendesak Pertamina untuk segera 
melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 200 l 

terutama Pertamina guna mengurangi kerugian PLN dan 

mencegah terjadinya pemadaman. 

• Berkaitan dengan terjadinya kriris listrik di 28 daerah luar 
Jawa dan krisis listrik di Jawa - Bali pada tahun-tahun 
mendatang, Komisi VIII DPR RI mendesak agar PLN 
menyusun dan melaporkan langkah-langkah yang 
komprehensif guna mengatasi persoalan tersebut. 
Sehubungan dengan itu, PLN perlu melakukan pendekatan 
untuk meyakinkan kreditor dan investor listrik swasta. 
Komisi VIII DPR RI meminta PT PLN (Persero) 
mengutamakan program pembangunan tahun 2003 dalam 
mengatasi daerah-daerah kritis tersebut. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak PT PLN untuk memacu 
penyempurnaan semua aspek dalam tubuh PT PLN termasuk 
struktur organisasi di daerah agar kinerja PT PLN sejalan 
dengan semangat UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah 
dan siap mengantisipasi pemberlakuan UU tentang 
Ketenagalistrikan serta meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 
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• Komisi VIII DPR-RI mendesak Pertamina agar memperbaiki 
mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan penyaluran BBM yang sangat merngikan 
negara. Hal ini mernpakan informasi dari hasil penelitian dari 
PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo bahwa masih 
terdapat kekurangjelasan data pernsahaan yang memperoleh 
jatah BBM bersubsidi. 

• Komisi VIII DPR-RI mendesak Pertamina untuk 
menindaklanjuti informasi tentang kerngian negara di KPS 
seperti pembebanan biaya gas ke minyak, biaya ex patriate 
yang terlalu besar, pembebanan biaya block yang belum 
berproduksi ke block yang sudah produksi, menghilangkan 
biaya overhead dari home office KPS, meniadakan technical 
service from abroad (TSA) dan pembebanan biaya project 
financing. Untuk itu Komisi VIII DPR-RI dan Pertamina 
akan membahas lebih rinci secara khusus. 

• Komisi VIII DPR-RI terus menerus mengingatkan Pertamina 
untuk mengatasi kemungkinan kelangkaan BBM khususnya 
menjelang dan saat Hari Raya Idul Fitri 1422 H, Natal 2001, 
dan Tahun Barn 2002. 

• Komisi VIII DPR-RI mengharapkan Pertamina terns 
meningkatkan profesionalisme dalam proses dan pelaksanaan 
tender, sehingga tidak memunculkan salah tafsir terhadap 
setiap keputusan tender yang dibuat. Selain itu juga 
memperlakukan semua supplier/trader sama dan adil. 

tentang Minyak dan Gas Bumi ke selurnh jajaran pegawai 
Pertamina, sehingga mereka dapat menerima perubahan yang 

ada dan mendukung setiap langkah dan strategi Direksi 
Pertamina. 
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• Komisi VIII DPR RI mendesak kepada PERTAMINA agar 
menjalankan setiap prosedur tender secara profesional, 
transparan dan bertanggung jawab, sehingga tidak ada lagi 
kecurigaan masyarakat yang akan membawa citra 
PERTAMINA, khususnya masalah KKN. Diharapkan 
PERT AMINA melakukan tindakan tegas kepada oknum 
PERTAMINA termasuk mitra kerja yang terbukti melakukan 
kesalahan dan pelanggaran hukum. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak kepada PERTAMINA untuk 
segera mempersiapkan strategi secara komprehensif sebagai 
persero, baik di Sektor Hulu maupun Sektor Hilir dalam 
mengantisipasi diterapkannya secara penuh Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Berkaitan dengan itu dalam rangka penerapan strategi di 
Sektor Hilir, Komisi VIII DPR RI meminta PERTAMINA 
agar memperhatikan aspek pemerataan, keadilan, 

• Komisi VIII DPR RI menghargai langkah-langkah yang telah 
dilaksanakan PERT AMINA dalam rangka efisiensi di segala 
sektor, Komisi VIII DPR RI mengharapkan efisiensi tersebut 
dapat ditingkatkan lagi dan basil langkah-langkah efisiensi 
tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat. 

• Komisi VIII DPR-RI mengharapkan Pertamina dalam 
penyaluran dana untuk pembinaan UKM dan Koperasi 
dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, dan bertanggung 

jawab. 

• Komisi VIII DPR-RI mengingatkan Pertamina agar 
meningkatkan profesionalitas dengan mengurangi atau 
menghilangkan rangkap jabatan yang dapat merugikan 
perusahaan, baik dalam jabatan struktural Pertamina sendiri 
maupun dalam anak-anak perusahaannya. 
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• Komisi VIII DPR RI melihat bahwa masih banyak terdapat 
penyalahgunaan BBM. Oleh karena itu sesuai dengan 
kewenangan Pertamina diharapkan untuk terus mengatasi 
penyalahgunaan BBM. Komisi VIII DPR-RI mendukung agar 
basil temuan atas kasus-kasus penyelundupan, penimbunan, 
dan pengoplosan BBM diteruskan ke Pengadilan/kejaksaan 
dengan menerapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 200 I 
tentang Pasal-pasal Sanksi Pidana. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak Pertamina untuk terns 
meningkatkan upaya mengatasi adanya berbagai bentuk KKN 

• Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan penuh kepada 
Pertamina menuju sebuah perusahan minyak terbuka 
(persero) dengan taraf kelas dunia menyusul diberlakukannya 
UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara 
efektif. Untuk itu Pertamina diharapkan segera 
menyelesaikan program restrukturisasi, reevaluasi asset dan 
sistem manajemen informasi lainnya. 

perimbangan regional, terutama pembangunan kilang dan 
depo-depo di Wilayah Indonesia Timur serta melibatkan 
pengusaha lokal dalam distribusi produk-produk BBM. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak PERTAMINA berkaitan 
dengan berakhirnya beberapa kontrak mitra KPS terutama 
dari investor asing agar melakukan pengawasan terhadap 
proses pasca tambang dan selanjutnya memprioritaskan 
kontraktor dalam negeri untuk melanjutkan kerjasama. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak Pertamina untuk tetap 
mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh pembatasan 
volume BBM yang disubsidi. Selain itu, diharapkan 
Pertamina untuk membuat strategi menjalankan keputusan 
pembatasan volume tersebut. 



286 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Pertamina agar pembenahan 
anak-anak perusahaan dilakukan terns menerus, .antara lain 
masalah manajemen asset, kinerja direksi, dan rangkap 
jabatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak Pertamina terus menerus 
meningkatkan efektifitas, efisiensi dan profesionalitas 
manajemen Production Sharing, terutama dalam pengawasan 
cost recovery yang tidak efisien oleh KPS-KPS, guna 
meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, komisi VIII 
DPR RI memperhatikan banyak kelemahan dalam kontrak- 
kontrak production sharing (PSC) yang telah berjalan sejak 
30 tahun yang lalu, terutama butir-butir kontrak yang 
merugikan kepentingan nasional dan tidak memberikan nilai 
tambah bagi perekonomian nasional, untuk itu Komisi VIII 
meminta Pertamina secara sungguh-sungguh mengawasi 
kegiatan KPS tersebut sebelum terbentuknya Badan 
Pelaksana sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Migas. 

• Komisi VIII DPR RI mendesak Pertamina secara sungguh- 
sungguh untuk menerapkan UU No. 21/2000 tentang Tenaga 
Kerja/Buruh 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Pertamina untuk melakukan 
perubahan kebijakan dalam pola penetapan quota konsumsi 
BBM untuk memecahkan kekurangan/kelangkaan BBM di 
daerah. 

dengan menindak tegas pihak pembuat kebijakan dan pihak- 
pihak yang melakukan KKN tersebut, antara lain dugaan 
penyelewengan transaksi vallas dan tagihan uang muka tanah 
eks pabrik Bata Cengkareng PT.Patra Jasa 
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I. Rapat Kerja dengan Menneg, Riset dan Teknologi mengenai 
Rutin, Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 
2003 dan Repeta Tahun 2003, 

2. Rapat Kerja dengan Menneg. Lingkungan Hidup mengenai 
Rutin, Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 
2003 dan Repeta Tahun 2003, 

3. Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral mengenai Rutin, Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 
Tahun Anggaran 2003, Repeta Tahun 2003 dan BBM, 

• Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah untuk 
merealisasikan Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran 
Belanja Pembangunan pada Tahun 2002 sesuai dengan 
prosedur dan mekanisme yang ada. Selain itu menyusun 

c. Bidang Anggaran 

• Komisi VIIII DPR-RI meminta Direksi Pertamina dan 
Direksi PT.TPI untuk menyelesaikan permasalahan saham 
Bob Hasan secepat mungkin. 

• Komisi VIII DPR-RI meminta Pertamina untuk menerapkan 
kebijakan pembelian vallas secara transparan sehingga tidak 
terjadi kerugian bagi Pertamina (negara). 

• Komisi VIII DPR-RI menugaskan Pertamina untuk 
melakukan pengkajian kembali tugas Tim Terpadu dalam 
rangka efisiensi dan menyerahkan tugas-tugas pengawasan 
kepada Polri, Bea Cukai, dan Angkatan Laut. 

• Komisi VIII DPR-RI mendukung upaya Pertamina untuk go 
international dan mendesak agar MoU yang ditandatangani 
antara Menteri ESDM RI dengan Menteri ESDM Y ordania 
dan Menteri Perminyakan Republik lrak segera 
ditindaklanjuti oleh Pertamina. 
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• Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah untuk 
merealisasikan Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran 
Belanja Pembangunan pada Tahun 2002 sesuai dengan 
prosedur dan mekanisme yang ada. Selain itu menyusun 
program prioritas RAPBN Tahun 2003 sesuai dengan 
Undang-undang Propenas dan kebutuhan prioritas 
departemen. 

• Komisi VIII DPR RI meminta Departemen Energi dan 
Sumberdaya Mineral untuk melakukan transparansi dan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
melaksanakan proyek-proyek APBN. 

• Komisi VIII DPR RI meminta Pemerintah untuk 
memprioritaskan Program Pengembangan Panasbumi dalam 

program prioritas RAPBN Tahun 2003 sesuai dengan 
Undang-Undang Propenas, Repeta 2003, kebutuhan prioritas 
Kementrian Negara dan anggaran untuk mengatasi berbagai 
masalah-masalah aktual atau kerusakan lingkungan hidup. 

• Komisi VIII DPR RI meminta Pertamina untuk tetap 
berupaya meningkatkan produksi minyak mentah sesuai 
dengan keputusan Panitia Anggaran DPR-RI untuk Tahun 
Anggaran 2002. 

• Komisi VIII DPR-RI melihat, bahwa pendapatan Pertamina 
akan berkurang karena ditetapkannya 50% deviden. Oleh 
karena itu, untuk pengembangan Pertamina ke depan 
diperlukan peningkatan efisiensi, kinerja, pengawasan, dan 
menghindari terjadinya KKN. Juga dalam rangka 
meningkatkan penerimaan negara di APBN dan mengurangi 
kerugian negara, maka Komisi VIII DPR-RI mendesak 
Pertamina meningkatkan efisiensi operasi Pertamina dan 
KPS. 



289 

Dalam menyerap aspirasi masyarakat, Komisi VIII DPR-RI 
telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 
Lembaga-lembaga swasta maupun Perseorangan serta 
menerima Pengaduan dari kelompok masyarakat maupun 
Perseorangan. 

Menyerap Aspirasi Dari Masyarakat Dan Menerima 
Pengaduan Masyarakat 

• Tanggal 4 sampai dengan 5 Januari 2002 Sejumlah Anggota 
Komisi VIII DPR-RI dipimpin oleh Wakil Ketua Ir. Agusman 
Effendi didampingi Wakil Ketua DPR-RI/Korinbang A.M. 
Fatwa mengadakan kunjungan ke Propinsi Bangka Belitung 
berkaitan dengan situasi yang berkembang mengenai 
permasalahan Pertimahan di Propinsi Bangka Belitung, 
khususnya menyangkut PT. Timah Tbk. 

Anggaran Belanja Pembangunan pada Tahun 2003. Hal ini 
seiring dengan RUU Panasbumi yang akan dibahas di DPR, 
sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan 
panasbumi. 

Kegiatan-Kegiatan Lain : 

• Tanggal 13 Desember 2001 Sejumlah Anggota Komisi VIII 
DPR-RI dipimpin oleh Wakil Ketua Ir. Agusman Effendi 
didampingi Wakil Ketua DPR-RI/Korinbang A.M. Fatwa 
mengadakan kunjungan langsung ke Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang Bekasi dan mengadakan 
pertemuan dengan Pemda Bekasi serta DPRD Bekasi untuk 
membahas masalah sampah dari DKI Jakarta, Kemudian 
delegasi tersebut keesokan harinya, tanggal 14 Desember 
2001 mengadakan Pertemuan dengan Gubernur OKI Jakarta 
untuk mencari menyelesaikan masalah Sampah tersebut. 
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1. Pengaduan dari Serikat Pekerja PLN; 

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2001-2002 Komisi VIII 
DPR-RI menerima Pengaduan Masyarakat, yakni: 

• RDPU dengan Gubernur Kaltim, DPRD Tingkat I Tingkat II 
Kaltim dan Bupati Kutai Timur dan PT. Kalimantan Prima 
Coal (KPC) dengan acara membahas masalah rencana 
divestasi saham PT. KPC, 

• RDPU dengan Pakar Ekonomi, DR. Sri Adiningsih dengan 
acara menghimpun masukan bagi pembahasan RUU tentang 
Ketenagalistrikan, 

• RDPU dengan PT. PLN, Asosiasi Pemerintah Propinsi 
Seluruh Indonesia (APSI) dan Forum Komunikasi Produsen 
Listrik Indonesia (FKPLI) dengan acara menghimpun 
masukan bagi pembahasan RUU tentang Ketenagalistrikan, 

• RDPU dengan LIPI dan Dewan Riset Daerah (DRD) Propinsi 
Jawa Tengah dengan acara menghimpun masukan bagi 
pembahasan RUU tentang Sisnasiptek, 

• RDPU dengan ITB, UGM dan IPB dengan acara 
menghimpun masukan bagi pembahasan RUU tentang 
Sisnasiptek, 

• RDPU dengan Round Table University Pengkajian Energi 

Universitas Indonesia dan Serikat Pekerja PT. PLN dengan 
acara menghimpun masukan untuk pembahasan RUU tentang 
Ketenagalistrikan, 

• RDPU dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 
Masyarakat Kelistrikan Indonesia dan KADIN dengan acara 
menghimpun masukan untuk pembahasan RUU tentang 
Ketenagalistrikan, 
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Untuk melaksanakan fungsi Pengawasan dan Menyerap 
aspirasi dari masyarakat, maka Komisi VIII DPR-RI dalam setiap 
Reses selalu mengirim Tim Kunjungan Kerja ke Daerah : 

I. Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002 Komisi 
VIII DPR-RI melakukan kunjungan kerja Propinsi Banten 
dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2001-2002 Komisi 
VIII DPR-Rl melakukan kunjungan kerja Propinsi Jambi dan 
Propinsi Bali. 

3. Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002 Komisi 
VIII DPR-RI merencanakan akan melakukan kunjungan kerja 
ke Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sulawesi 
Tengah. 

Sejak Masa Persidangan II Tahun Si dang 2001-2002 sampai 
dengan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002, Komisi 
VIII DPR-Rl melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat telah 
melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, 
fungsi anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. 
Demikian juga dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat, Komisi VIII DPR-RI telah mengadakan Rapat Dengar 
Pendapat Umum dengan (RDPU) dengan berbagai lembaga- 
Jembaga swasta/masyarakat maupun perseorangan, serta menerima 
pengaduan masyarakat. 

Kunjungan Kerja 

3. Pengaduan dari Delegas Propinsi DPRD Sulawesi Selatan; 

2. Pengaduan dari Warga Kuningan Jawa Barat tentang Listrik 
yaitu Saluran Ultra Tegangan Extra Tinggi (SUTET); 
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• Perlu dilaporkan secara khusus dan rinci mengenai 
kriteria dan mekanisme/prosedur penggunaan dana 
tersebut serta nilai jaminan/agunan sebagai back up- 
nya. 

Sampai saat ini, dana yang telah dikeluarkan dari 
rekening tersebut telah mencapai Rp. 49,38 triliun 
sehingga sisanya tinggal Rp. 4,39 triliun. Sejalan dengan 
hal tersebut Komisi IX DPR RI berpendapat sebagai 
berikut: 

a) Dana Penjaminan Kewajiban Perbankan 
I ) Dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi 

perbankan, khususnya program penjaminan sebagaimana 
diatur dalam Keppres No 120/1998, Keppres No. 
93/1998, dan Keppres No 26/ 1998, Pemerintah telah 
membuka rekening di Bank Indonesia Nomor 
502.000.002 dan pengisiannya dengan Surat Utang 
Nomor SU-004/MK/1999 senilai Rp. 53,77 triliun. 

1) Rapat Kerja Dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara 
BUMN Dan Gubernur Bank Indonesia 

b. Bidang Pengawasan 

a. Bidang Legislasi 

RUU Tentang Surat Utang Negara 
Penjelasan Pemerintah dan Pendapat fraksi-fraksi atas RUU 

Surat Utang Negara telah selesai dilaksanakan dan Pembahasan 
DIM - DIM akan dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun 
Sidang 2001-2002, dan dilanjutkan pada Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2002 - 2003 

9. KOMISI IX 
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• Penggunaan/pendebetan dana dimaksud harus 
transparan dengan kriteria dan mekanisme/prosedur 

• Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang yang 
diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam rangka penjaminan tersebut di atas sesuai 
dengan Pasal 76 Ayat I UU No 23 tahun 1999 
tentang Bank Indonesia. 

• Beban bunga ditiadakan kecuali terhadap dana yang 
telah didebet dari rekening 502.000.002, dengan 
bunga dimaksud diusahakan agar lebih rendah dari 
3 % setahun. 

2) Mengingat dana pinjaman yang tersedia di rekening 
502.000.002 tinggal Rp. 4,39 triliun sebagaimana 
tersebut di atas, Pemerintah rnengusulkan agar dana 
penjarninan tersebut dengan menerbitkan Surat utang 
pemerintah senilai 40 triliun. 
Komisi IX DPR RI dapat memehami dan menyetujui 
usulan Pemerintah tersebut dengan catatan sebagai 
berikut: 

• Pemerintah harus mempercepat pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 1998 untuk 
membentuk Lembaga Penjamin Simpanan sebagai 
pelaksanaan Undang-undang No I 0 tahun 1998 
tentang Perbankan khususnya Pasal 3 7 b. 

• Komisi IX DPR RI meminta BPK RI segera 
melakukan audit investigasi terhadap penggunaan 
dana penjaminan dimaksud dan selesai paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah surat permintaan DPR 
RI diterima. 
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b. Restrukturisasi PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk 
Dalam rangka penyelamatan/penyehatan perbankan, 

khususnya PT. Bank Intemasional Indonesia, Tbk, Komisi IX 
DPR RI dapat memehami dan menyetujui usulan Pemerintah 
menerbitkan hedge bonds untuk mengganti penjaminan 
Pemerintah dengan menarik recyele bonds dari BPPN, sepanjang 
tidak menambah beban APBN. 
Untuk itu Komisi IX DPR RI sepakat dengan Pemerintah bahwa : 

1. Asset (jaminan) Sinar Mas Grup yang diserahkan ke BPPN 
harus bemilai minimal sebesar 145 % dari hutang Sinar Mas 
Grup di PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. yang 

3) Sesuai dengan keputusan nomor 2 tersebut diatas, maka 
Komisi IX DPR RI akan melaporkan keputusan tersebut 
kepada Panita Anggaran DPR RI. 

• Perlu dibentuk rekening baru untuk menampung 
tambahan dana penjaminan sebesar Rp. 40 triliun 
dimaksud. 

• Penerbitan Surat Utang dalam rangka pengisian 
rekening 502.000.002 harus diikuti dengan upaya 
Pemerintah melakukan penarikan Surat Utang oleh 
BPPN pada bank-bank rekap melalui mekanisme 
asset bond swap. 

yang jelas dan konsisten sesuai dengan SK Menteri 
Keuangan RI No l 79/KMK/l 7/2000, serta harus 
diikuti dengan adanya kontra jaminan dari bank- 
bank penerima dengan nilai komersial diupayakan 
semaksimalkan mungkin sama dengan dana 
penjamin yang dikeluarkan. 
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2. Selanjutnya, Pemerintah mengusulkan tambahan saham 
pemerintah di PT. Bank Central Asia, Tbk sebesar 21 % 
terhadap 30 % yang telah disetujui oleh Komisi IX DPR RJ 
tanggal 1 Maret 2001 (sehingga berjumlah 51 %) untuk 
didivestasi melalui strategic partner dengan pertimbangan 
sebagai berikut : 

• Pemerintah memerlukan kontribusi yang lebih besar 
untuk Anggaran Negara Tahun 2001 dan transaksi ini 

c. Divestasi PT. Bank Central Asia, Tbk 

1. Berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RJ 
dengan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan RI tanggal 1 
Maret 200 I, twlah disepakati divestasi saham PT. Bank 
Central Asia, Tbk sebesar 40 % melalui strategic partner dan 
public offering. Untuk itu Pemerintah telah melakukan 
divestasi sebesar l 0 % melalui public offering sehingga 
sisanya sebesar 30 % baru akan dilakukan melalui strategic 
partner. 

3. Seluruh asset Sinar Mas Group yang diagunkan kepada 
BPPN harus berada dalam keadaan tidak sedang dijaminkan 
kepada pihak lain. 

2. BPPN harus dilakukan review dan verifikasi terhadap basil 
audit dan legal audit asset-asset dimaksud melalui lembaga 
audit independent dan dapat diselesaikan selambat-lambatnya 
3 (tiga) bulan. 

dialihkan ke BPPN ditambah personal gruarantee pemegang 
saham termasuk Sdr. Eka Tjipta Widjaja. Apabila Sdr. Eka 
Tjipta Widjaja tidak Kooperatif, Pemerintah harus melakukan 
upaya hukum dan bilamana perlu dilakukan tindakan 
pencekalan. 



• Divestasi diiakukan dengan mengacu pada Undang- 
undang No 25 tahun 2000 tentang Propenas dengan 

Komisi IX DPR RI memahami dan menyetujui usulan 
Pemerintah tersebut dengan catatan sebagai berikut : 

• Dengan masuknya investor strategis diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja bank, sehingga harga saham PT. 
Bank Central Asia, Tbk menjadi lebih baik dan BPPN 
dapat menjual sisa sahamnya dengan harga yang lebih 
optimal; 

• Kesuksesan divestasi PT. Bank Central Asia, Tbk 
diharapkan dapat menjadi "Landmark Transaction" 
untuk pemulihan ekonomi Indonesia; 

• Divestasi ini dapat menjadi indikator bahwa Pemerintah 
serius dalam usaha melakukan divestasi dalam rangka 
memulihkan roda perekonomian. 

• Dengan penjualan 51 % tru diharapkan akan 
memperoleh investor yang kredibel dan membawa nilai 
tambah bagi bank; 

• Dengan adanya faktor pengendali, diharapkan akan 
memperoleh harga divestasi yang lebih tinggi dari harga 
pasar yaitu sekitar 25 - 30 %. Pada tanggal I I 
September 200 I PT. Bank Central Asia Tbk 
diperdagangkan pada kisaran harga Rp. 1.425 ,- ; 

• Pada umumnya investor strategis mempunyai hak suara 
pengendali sebesar minimal 5 I %; 

akan menjadi salah satu kontribusi terbesar untuk 
anggaran dimaksud; 

296 
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4) Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa untuk 
mengtisipasi terhadap kemungkinan penurunan 
pertumbuhan ekonomi dunia yang kemungkinan akan 
mempunyai dampak kurang menguntungkan bagi ekspor 
Indonesia, Pemerintah akan lebih mendorong kegiatan 
perekonomian domestik, sehingga pertumbuhan 

2) Menciptakan stabilitas ekonomi makro tercermin pada 
tingkat bunga dan tingkat inflasi yang stabil dan rendah, 
nilai tukar yang stabil dan wajar serta pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi. 

Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sependapat bahwa 
penanganan beban biaya bunga onligasi dalam APBN 
dikurangi secara bertahap dengan menempuh kebijakan 
sebagai berikut : 

I) Menurunkan nilai pokok obligasi dengan cara membeli 
kembali (buyback) obligasi secara tunai dan atau melalui 
Asset to Bonds Swap; 

• Penjualan dengan pola strategic partner harus kepada 
bank-bank atau lembaga keuangan/investor yang 
memiliki reputasi baik (sesuai basil keputusan Rapat 
Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Keuangan R1 
tanggal 1 Maret 2001 ). 

• Divestasi dilakukan secara transparan; 

mengutamakan kepentingan nasional serta diberikan 

kesempatan kepada bidder baru; 

• Divestasi dilakukan secara bertahap : didahulukan 
penyelesaian 30 % kemudian opsi 21 % dan 
pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah; 
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c. Bagi obligor yang tidak kooperatif dan ingkar janji agar 
segera dituntut ke pengadilan melalui proses hukum 
untuk menegakkan keadilan. 

a. Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa 
keputusan KKSK Nomor KEP. 02/K.KKSK/12/2001 
tertanggal 11 Desember 2001 adalah merupakan 
rekomendasi atau proses yang berjalan (on going 
process) dan belum dapat diimplementasikan. 

b. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah, dalam rangka 
memperbaiki pola PKPS yang ada pada saat ini, agar 
tetap mempertimbangkan dan mematuhi azas/peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, transparansi, rasa 
keadilan, perilaku yang tidak diskriminatif, kepastian 
hukum, percepatan pemulihan ekonomi, dan tidak 
merugikan keuangan negara. 

• Rapat Kerja Dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri 
Negara BUMN 

ekonomi terutama akan bersumber dari komsumsi dan 

investasi swasta. Oleh karena itu, perlu diciptakan 
suasana yang kondusif untuk hal tersebut, antara lain 
mengurangi resiko ketidak pastian dalam berusaha 
dengan menciptakan keamanan dan kepastian hukum 
yang semakin baik, menjaga kestabilan ekonomi makro, 
meningkatkan kinerja BPPN terutama dalam 
merestrukturisasi kredit-kredit macet (non perfoming 
loan), mendorong percepatan penyehatan perbankan 
nasional sehingga fungsi intermediasi perbankan akan 
normal kembali dan menjaga keberhasilan otonomi 
daerah. 
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c. Oleh karena itu, pemberian prosentase obligasi variable 
harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi 
dari pada biayanya kepada APBN dan disesuaikan 

a. Dalam rangka pelaksanaan program restrukturisasi 
perbankan, Pemerintah mengusulkan untuk merubah 
komposisi obligasi berbunga tetap yang ada di 4 (empat) 
bank (BRI, BTN, Bank Bali, dan Bank Niaga) dari 
100 % bunga tetap menjadi sebagian berbunga variable. 
Biaya konversi obligasi bunga tetap ke variable tersebut 
telah disetujui oleh Panitia Anggaran DPR RI dalam 
APBN 2002, namun penggunaannya menunggu 
persetujuan dari Komisi IX DPR RI. 

b. Komisi IX DPR RI memahami rencana untuk 
menggunakan dana tersebut bagi bank-bank pemegang 
100 % bunga obligasi tetap, karena masalah tingginya 
suku bunga SBI yang mengakibatkan negatif spread dan 
mengganggu kondisi bank-bank tersebut. Namun 
demikian, karena konversi tersebut mempunyat 
konesekuensi anggaran, maka harus memberikan 
manfaat yang lebih besar kepada negara, dalam bentuk 
kredit, khususnya kepada UKM dan kontribusi kepada 
APBN dalam bentuk pajak atau deviden. 

• Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI Dan Menteri 
NegaraBUMN 

d. Komisi IX DPR RI sepakat dengan Pemerintah agar 

penyelesaian hutang UKM dan koperasi mendapat 
perhatian khusus dengan kemudahan- 
kemudahan/insentif yang signifikan tanpa barus 
memutihkan. 



Dengan catatan sebagai berikut : 

Pernerintah mengusahakan bersama dengan Bank 
Indonesia agar suku bunga SBI turun. 

Membahas secara komprehensif mengenai kondisi 
perbankan nasional khususnya bank-bank rekap agar di 
tahun berikutnya tidak rnemberikan beban pada 
anggaran. 

Apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI), bank-bank tidak akan 
mengajukan perubahan prosentase bunga obligasi 
variablenya. 

Untuk bank-bank yang sudah mendapat persetujuan 
merubah bunga obligasinya dari fixed rate menjadi 
variable rate tidak diperkenankan lagi rnengajukan 
perubahan bunga obligasi. 

• BRI 22,5 % X Rp. 29.063.53 l juta 
Rp.6.539.294 juta 

• BTN 95 % X Rp. 13.843.540 juta == 
Rp.13. l 5 l.363 juta 

• Bank Niaga 40 % X Rp .. 9.462.596 juta 
Rp.3.785.038 juta 

• Bank Bali 50 % X Rp. 5.314.375 juta 
Rp.2.657.179 juta 

dengan kondisi internal masing-masing bank. Komisi IX 
DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menyetujui 
perubahan komposisi obligasi I 00 % berbunga tetap ke 
obligasi berbunga variable di keempat bank tersebut 
menjadi: 
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e. Meminta Bank Indonesia untuk memberikan status Bank 
Dalam Penyehatan (BDP) atas bank peserta merger 
(Bank Bali, Bank Universal, Bank Patriot, Bank Prima 
Express dan Bank Artamedia) setelah dilakukan 
perubahan SOP diatas dan hasilnya dilaporkan kepada 
DPRRI. 

d. Dilakukan perubahan atas petunjuk Pelaksanaan 
Pengelolaan (Ketentuan dan Persyaratan atas 
Pengelolaan Surat Utang Pemerintah) Standard 
Operating Procedure (SOP) agar Rekening 519.000.006 
dapat digunakan bagi Bank Dalam Penyehatan (BDP) 
sesuai dengan ketentuan didalam Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor I 79/KMK.017/2000. 

b. Penggunaan dana penjaminan tersebut semata-mata 
sebagai dana penjaminan untuk dana pihak ketiga. 

c. Pencairannya harus sesuai dan konsisten dengan Surat 
Keputusan Menteri Keuangan RI No. Nomor 179/KMK. 
017/2000 

• Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri 
NegaraBUMN 
Komisi IX DPR RI pada prinsipnya menyetujui usulan 
pemerintah mengenai penggunaan dana Rekening 
519.000.006 dengan syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Dengan tetap berpedoman kepada keputusan Rapat 
Kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri 
Keuangan RI, Menteri Negara BUMN, dan Gubemur 
Bank Indonesia tanggal 12 September 2001 tentang 
pengisian Rekening Penjaminan sebesar Rp. 40 triliun. 
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a. Pengunduran diri Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia dan beberapa Deputi Gubernur yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keppres No 
303/M tahun 2000 sampai dengan saat ini belum ada 
usul penggantian semua Deputi yang telah 
mengundurkan diri tersebut oleh Gubernur Bank 
Indonesia, Komisi IX DPR RI mendesak agar Gubernur 
Bank Indonesia segera mengajukan usu} penggantian 
deputi yang belum diajukan. 

b. Perkembangan ekonomi pada tahun 2001 meskipun 
perlahan juga mulai bergerak kearah yang mem.baik 

• Rapat Kerja dengan Bank Indonesia 

h. Dalam pros merger 5 (lima) bank (Bank Bali, Bank 
Universal, Bank Patriot, Bank Prima Express dan Bank 
Artamedia), Recycle Bond dapat dipergunakan dalam 
rangka penyehatan/restrukturisasi perbankan, dan pada 
prinsipnya penggunaannya harus berdasarkan basil due 
delligence dengan prinsip kehati-hatian (pruden 
banking). 

f. Dalam pelaksanaan merger (Bank Bali, Bank Universal, 
Bank Patriot, Bank Prima Express dan Bank Artamedia) 
segera setelah ditetapkan status Bank Dalam Penyehatan 
(BOP) oleh Bank Indonesia dan hasilnya dilaporkan 
kepada DPR RI. 

g. Dalam proses merger 5 (lima) bank (Bank Bali, Bank 
Universal, Bank Patriot, Bank Prima Express dan Bank 
Artamedia) Pemerintah harus menggunakan dasar 
hukum PP Nomor 28 tahun 1999 secara konsisten tetang 
tata cara merger tanpa bank koordinator. 
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d. Komisi IX DPR RI juga mengharapkan agar 
permasalahan internal yang terkait dengan PP No 34 
Tahun 2000 dengan diterbitkannya Keppres No 96 
Tahun 2000 yang menyimpang dari ketentuan PP No 34 
Tahun 2000 tersebut, namun karena Bank Indonesia 
tidak mempunyai kewenangan dalam pengujian materil 
maupun formal produk hukum, maka Bank Indonesia 
maupun Komisi IX DPR RI secepatnya akan 

c. Komisi IX DPR RI mengharapkan agar permasalahan 
yang terkait antara Bank Indonesia, Peruri, dan PT. Pura 
Barutama dapat secepatnya diselesaikan oleh pihak yang 
terkait sesuai dengan jalur hukum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Bank 
Indonesia dituntut untuk menempatkan masalah ini 
sebagai prioritas utama untuk diselesaikan demi menjaga 
integritas dan citra Bank Indonesia. 

yang diwujudkan antara Jain dengan fungsi intermediasi 
perbankan yang terindikasi kearah perbaikan. Dengan 
kondisi perbaikan tersebut Dana Pihak Ketiga (DPK) 
mengalami kenaikan yang cukup berarti, sementara juga 
terjadi penurunan deposito dalam rupiah. Perbaikan 
fungsi intermediasi yang tercermin pada terdapatnya 
ekspansi pertumbuhan kredit telah disalurkan pada 
sektor-sektor perindustrian, perdagangan, jasa-jasa dunia 
usaha dan sosial. Berdasarkan hal tersebut maka 
kebijakan moneter tetap diajukan untuk menurunkan 
pertumbuhan base money kearah yang lebih sesuai 
dengan kebutuhan riil kegiatan perekonomian, sehingga 
operasi pasar terbuka yang dilakukan diupayakan untuk 
tidak memeberikan sinyal kenaikan suku bunga yang 
terlalu kuat. 



g. Dalarn rangka mernberikan kesempatan kepada instansi 
terkait untuk lebih rnemusatkan perhatian dalam 
rnenghadapi tantangan ke depan yaitu mempercepat 
pemulihan ekonomi, Komisi IX DPR RI dan Bank 
Indonesia sependapat perlu diupayakan jalan terbaik 
yang netral/konsensus nasional untuk menyelesaikan 
masalah BLBI dengan segera. 

h. Kesehatan bank-bank dibawah pengelolaan BPPN 
menghadapi tutup tahun 2001 pada umumnya cukup 

" baik dari sisi rata-rata CAR, NPL dan pertumbuhan 
kredit, narnun Komisi IX DPR RI mengharapkan 
perhatian khusus terhadap bank-bank yang memiliki 
CAR yang rendah, NPL yang tinggi, dan pertubuhan 

kredit yang rendah sehingga tidak sampai merugikan 

e. Komisi IX DPR RI dapat memahami bahwa pinjaman 
luar negeri masih diperlukan dalam angka mengatasi 
masalah defisit anggaran. Namun demikian Komisi lX 
DPR RI mengharapkan utang luar negeri tersebut pada 
kisaran level tertentu dengan syarat yang lunak serta 
disalurkan untuk pembiayaan yang produktif dan 
menambah penghasilan devisa. 

f. Banyak masalah yang ditemukan tentang adanya uang 
palsu yang beredar dan keamanan pencetakan serta 
pendistribusian uang kertas Indonesia, maka Komisi IX 
DPR RI bersama Bank Indonesia sepakat untuk 
mendalarni wacana yang berkaitan dengan kemungkinan 
pencetakan uang kertas langsung berada dibawah Bank 
Indonesia. 

mempertanyakan secara proporsional hal tersebut kepada 

Pemerintah. 
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k. Khusus terhadap kondisi keuangan bank-bank yang 
berada dibawah pengawasan Bank Indonesia, Komisi IX 
DPR RI minta agar Bank Indonesia melakukan 
pengawasan yang lebih ketat dan berpedoman kepada 
Ketetapan MPR RI no. X/MPR RI/ 2001 tentang 
Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR RI oleh Lembaga 
Tinggi Negara, sehingga sedini mungkin Bank Indonesia 

masyarakat. Untuk itu perlu ditaati Ketetapan MPR RI 
No X/MPR RI/2001 tentang Laporan Pelaksanaan 
Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada 
Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001, dimana bank-bank 
yang tersehat harus segera dibekukan. 

1. Dalam pelaksanaan merger beberapa bank yang 
ditempuh oleh Pemerintah, Komisi IX DPR RI . 
mengharapkan agar persoalan-persoalan penting dan 
mendasar yang ada pada masing-masing bank yang 
dimerger dapat diselesaikan, memperhatikan nasib 
karyawan bank, dan dapat meningkatkan fungsi 
itermediasi bank tersebut pasca merger. 

J. Fungsi intermediasi perbankan sudah mulai berangsur 
pulih, namun pada umumnya masih lambat dan kecil 
magnitude nya. Banyak dana masyarakat di bank justru 
digunakan membeli SBI dengan mendapat bunga yang 
lebih tinggi dan terjamin dananya aman. Untuk itu 
Komisi IX DPR RI mengharapkan adanya kebijakan dan 
langkah-langkah konkrit dari Pemerintah dan Bank 
Indonesia guna mendorong peningkatan jumlah kredit 
perbankan ke sektor riil terutama kepada usaha kecil, 
menengah, dan koperasi dengan bunga kredit yang 
relatif rendah. 



n. Mengingat jawaban Menteri Negara BUMN yang 
disampaikan Komisi IX DPR RI hanya baru sebatas 
persoalan yang berkaitan dengan BPPN dan bank-bank 
yang berada dibawah pengelolaan BPPN, maka khusus 
jawaban yang berkenaan dengan masalah-masalah 
privatisasi dan masalah-masalah BUMN, kiranya dapat 
dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. 

o. Tentang penyelesai masalah Uni Bank berdasarkan basil 
keputusan KKSK, Komisi IX DPR RI meminta 
Pemerintah segera memanggil/menghadapkan Sukanto 
Tanoto kembali ke Indonesia selambat-lambatnya akhir 
Desember 2001 untuk dapat menyelesaikan 
kewajibannya kepada negara cq. BPPN. 

p. Komisi IX DPR RI DPR RI dan Menteri Negara BUMN 
sepakat, bahwa tranparansi, kemandirian dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik 

I. Penempatan dana-dana milik BUMN bidang keuangan 
(Lembaga Keuangan Bukan Bank) dibawah Meneg 
BUMN hendaknya dilakukan secara prudent guna 
menghindari kerugian perusahaan yang mungkin timbul 
dari penempatan dana tersebut. 

m. Proses divestasi BCA yang saat ini sedang dilakukan 
oleh BPPN, hendaknya tetap mengacu dan sesuai dengan 
keputusan Komisi IX DPR RI bersama Pemerintah 
khususnya aturanlkriteria yang menyangkut divestasi 
terse but. 

dapat mengambil keputusan terhadap bank-bank yang 
bermasalah, dan Komisi IX DPR RI meminta agar Bank 
Indonesia dapat memberikan laporan kondisi keuangan 
bank-bank tersebut secara reguler. 
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s. Komisi IX DPR RI dan Menteri Negara BUMN 
sependapat, bahwa sosialisasi tentang pentingnya 

q. Komisi IX DPR RI dan Menteri Negara BUMN 
sependapat bahwa Privatisasi BUMN merupakan upaya 
memperluas penyebaran kepemilikan kepada 
masyarakat, sehingga dapat mengurangi dan mengubah 
peranan Pemerintah sebagai pemilik dan pelaksana 
menjadi regulator dari setiap kebijakan. Dengan adanya 
privatisasi diharapkan dapat memperbaiki secara efektif 
yang meliputi perbaikan kinerja, alih teknologi, 
profesionalisme, pemupukan arta tahap-tahap 
pelaksanaannya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan 
DPR RI, sedangkan untuk program yang sudah berjalan 
dan merupakan kelanjutan (carry over) dari program 
tahun yang lalu dapat dilaksanakan. 

r. Dengan adanya perbedaan pendapat terhadap klasifikasi 
BUMN yang dapat diprivatisasi, sejalan dengan Amanat 
Undang-undang Dasar 1945, bahwa bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh Negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat, Komisi IX DPR RI mengharapkan agar pikiran- 
pikiran akan perlunya Undang-undang tentang 
privatisasi segera ditindaklanjuti, agar tafsir terhadap 
amanat konstitusi tersebut jelas, sehingga terhindar 
terjadinya multi interpretasi. 

Negara merupakan pra kondisi yang penting untuk 
meningkatkan kinerja BUMN dan merupakan kunci 

keberhasilan dan menciptakan lingkungan bisnis yang 
tepat bagi program pemberdayaan BUMN dalam rangka 
persiapan privatisasi. 
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c. Bagi Obligor yang tidak kooperatif dan ingkar janji agar 
segera dituntut ke pengadilan melalui proses hukum 
untuk menegakkan keadilan. 

d. Komisi IX DPR RI sepakat dengan Pemerintah agar 
penyelesaian hutang U:KM dan Koperasi mendapat 
perhatian khusus dengan kemudahan- 
kemudahan/insentif yang signifikan tanpa harus 
memutihkan. 

b. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah, dalam rangka 
memperbaiki pola PKPS yang ada saat ini, agar tetap 
mempertimbangkan dan mematuhi azas/peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, transparansi, rasa 
keadilan, perlakuan yang tidak diskriminatif, kepastian 
hukum, percepatan pemulihan ekonomi dan tidak 
merugikan keuangan negara. 

• Rapat Kerja dengan Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

a. Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa 
keputusan KKSK Nomor KEP.02/K.KKSK/12/2001 
tertanggal 11 Desember 2001 adalah merupakan 
rekomendasi atau proses yang berjalan (on going 
process), dan belum dapat diimplementasikan. 

memahami secara jernih dan profesional sesuai dengan 
visi, misi masing-masing BUMN, sehingga tercipta 
kesamaan persepsi dalam masyarakat dan menghindari 
pengaburan-pengaburan arti yang dapat menyesatkan 
dari pengertian dan maksud sebenarnya. 

perlu diperluas ke 
masyarakat dapat 

dilakukan privatisasi BUMN 
masyarakatlstake holder, agar 
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d. Pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum 
terhadap debitur yang telah menandatangan dan 
memenuhi MSAA, sedangkan terhadap debitur yang 
sampai saat ini memenuhi MSAA, Pemerintah harus 
bertindak tegas dengan memberikan memberikan opsi 

c. Dalam rangka divestasi 51 persen saham BCA, Komisi 
IX DPR RI mengharapkan agar penjualan kepada 
strategic partner tetap mengacu pada basil Rapat Kerja 
Komisi IX DPR RI dengan Menteri Keuangan RI 
tanggal 12 September 2001. 

b. Pemerintah secara total telah menargetkan BPPN pada 
tahun anggaran 2002 untuk mampu menyetorkan dana 
ke Pemerintah sebesar Rp. 42,8 triliun yang terdiri atas 
setoran tunai Rp. 35,5 triliun dengan rincian ke APBN 
sebesar Rp. 21,4 triliun, dana pelunasan obligasi sebesar 
Rp. 13,8 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7,5 
triliun untuk asset to bonds swap dan Iain-lain Rp. 0,4 
triliun. Komisi IX DPR RI mengharapkan dana 
pelunasan obligasi tersebut dapat terealisir dalam rangka 
mengurangi beban bunga obligasi yang ditanggung 
APBN. 

a. Dalam rangka menggairahkan ekonomi rakyat sebagai 
salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi 
nasional, maka BPPN perlu memprioritaskan 
penyelesaian utang UKM dengan menerapkan diskon 
bunga/pokok dan penjadwalan yang realitis dan berlaku 
secara umum. 

• Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional 
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b. Berkenaan dengan terbentuknya propinsi dan kabupaten 
serta kota yang barn untuk menekan anggaran 
penyewaan gedung kantor, disepakati usaha-usaha untuk 
memanfaatkan gedung pemerintah yang sudah tidak 
berfungsi lagi. 

c. Penyimpanan data di tempat lain demi keamanan apabila 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, disepakati untuk 

a. Komisi IX DPR RI dan BPS sependapat bahwa BPS 
telah berupaya optimal untuk menyajikan data dan 
infonnasi di bidang soaisl ekonomi secara komprehensif 
sesuai dengan kebutuhan para pengguna data, baik 
pemerintah maupun swasta. Berbagai indikator sosial 
ekonomi yang dihasilkan oleh BPS perlu ditingkatkan 
kecepatan penyajiannya dengan tetap menjaga mutu 
serta kecennatan data dan infonnasi yang disajikan. 

• Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat 
Statistik 

e. Dalam rangka pembahasan rencana anggaran tahunan 
BPPN dan pengesahan laporan keuangan akhir tahun 
anggaran yang memerlukan persetujuan Menteri 

Keuangan, serta dalam rangka pertanggungjawaban 
BPPN kepada Menteri Keuangan, Komisi IX DPR RI 
berpendapat bahwa pembahasan untuk mendapatkan 
persetujuan/pengesahan anggaran BPPN dilakukan 
bersama di Komisi IX DPR RI. 

kepada debitur, dengan catatan opsi tersebut diupayakan 
semaksimal mungkin guna memperkecil kerugian negara 
namun harus tetap mengacu kepada undang-undang no 
25 tahun 2000 tentang Propenas 2000 - 200 I. 
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e. Untuk mengantisipasi kebutuhan data yang mendesak 
akan hal-hal aktual bagi pelaksanaan program 
Pemerintah termasuk siapa sasaran program dan dimana 
mereka berada, disepakati kemungkinan dilakukannya 
program khusus oleh BPS untuk memenuhi kebutuhan 
dimaksud, termasuk kemungkinan melakukan kerja 
sama dengan pihak lain, agar kelengkapan data yang 
dibutuhkan benar-benar terpenuhi secara lengkap dan 
akurat pada setiap tingkatan institusi. Misalnya untuk 
mendukung pelaksanaan program pengentasan 
kemiskinan, BPS bekerjasama dengan instansi lain 
antara lain : Bappenas, BKKBN dan Departemen Sosial, 
merencanakan untuk melakukan pendaftaran rumah 
tangga miskin pada tahun 2002. Anggaran yang 
diusulkan untuk kegiatan itu minimum sebesar Rp. 147.6 
miliar, diluar DUP Anggaran BPS. 

f Laporan kerja pertama BPS dengan realisasi anggaran 
rutin 54,2 % dan anggaran pembangunan 44,2 % 
sehingga totalnya 52 %. Mengingat waktu berakhimya 
APBN 2001 tidak lama lagi maka Komisi IX DPR RI 
mengharapkan dalam waktu yang terbatas tersebut BPS 

dilaksanakan guna menghindari hal-hal yang fatal akibat 

kehilangan data dimaksud. 

d. Dalam menyusun program BPS, Komisi IX DPR RI 
mengharapkan, agar program tersebut tidak hanya 
menyangkut pengembangan fungsi BPS saja tetapi juga 
menyangkut pengembangan fungsi BPS yang berkait 
erat dengan fungsi instansi lain dalam rangka penyiapan 
data untuk pembangunan nasional baik pusat maupun 
daerah. 
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Komisi IX DPR RI memahami beberapa kendala yang dihadapi 
BPS dalam pelaksanaan tugasnya, namun demikian Komisi IX 
DPR RI mengharapkan agar kendala-kendala tersebut dapat 
diatasi, sehingga capaian tidak terlalu jauh dari sasaran yang akan 
dicapai. 

Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan inflasi dipengaruhi oleh 
faktor-faktor internal dan ekternal. Faktor internal antara lain 
meliputi stabilitas sosial politik yang merupakan faktor dasar dari 
proses mikro maupun makro ekonomi. Faktor eksternal antara lain 
meliputi resesi ekonomi dunia, kebijakan moneter internasional 
dan konflik politik di wilayah negara-negara penghasil minyak 
maupun kebijakan atas komoditi penting perdagangan dunia. 
Komisi IX DPR RI sependapat dengan BPS, apabila faktor 
internal maupun eksternal berjalan kearah perkembangan positif, 

PDB tahun 2002 diperkirakan tumbuh sekitar 3,8 persen, 
sedangkan inflasi sekitar 9,5 persen. Sedangkan apabila mengarah 
pada perkembangan negatif maka diperkirakan PDB tahun 2002 
tumbuh sekitar 3,2 persen dan inflasi sekitar 10,5 persen. 

• Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara. 

• Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. 

• Program pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

Komisi IX DPR RI dan BPS sependapat bahwa kebijaksanaan 
BPS dalam RAPBN Tahun Anggaran 2003 diarahkan untuk 
melaksanakan 4 (empat) program, yaitu: 

• Program penyempurnaan dan pengembangan statistik. 

dapat memanfaatkan sisa anggaran yang ada secara 
oiptimal, sehingga tidak hangus. 
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• Berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama 
dalam mem bantu mempersiapkan sumberdaya 
pemeriksaan yang memadai. 

a. Temuan pemeriksaan BPKP pada tahun anggaran 2000 yang 
belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 4.697.466.890.813,- dan 
pada tahun anggaran 2001 (s/d Semester I sebesar 
Rp. 1.674.095.761.567,- Komisi IX DPR RI meminta kepada 
Pemerintah instansi terkait agar sebera menindaklanjutinya. 

• Mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara ; 

• Mendukung pemberantasan KKN ; 

• Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan ; 

• Mendorong terwujudnya good goverment ; 

• Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Komisi IX DPR RI sependapat dengan peran BPKP sebagai 
auditor internal Pemerintah yang profesional yang 
diwujudkan dalam bentuk: 

• Pelaksanaan Sensus Pertanian 2003 yang 
penyelenggaraannya dilakukan setiap l 0 tahun sekali; 
pelaksanaan Sensus Pertanian terakhir tahun 1993. 

• Adanya pemekaran dan pembentukan 
propinsi/kabupaten/kota baru, sehingga dipandang perlu 
pembentukan BPS propinsi dan BPS kabupaten/kota yang 
baru. 

Komisi IX DPR RI memahami, bahwa peningkatan anggaran BPS 
tahun 2003, baik kenaikan Anggaran Rutin maupun Anggaran 
Pembangunan disebabkan oleh : 
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b. Temuan pemeriksaan reguler yang dilaporakan dalam tahun 
200 l sebanyak 7 .031 kejadian dengan nilai sebesar 
Rp 2.516.819.327.175,63 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 

• Pengawasan investigatif. 

• Pengawasan penyelenggaraan manajemen badan-badan 
usaha milik negara I daerah; 

• Pengawasan penyelenggaraan manajemen keuangan 
pemerintah daerah; 

• Pengawasan dan pengembangan sistem akuntabilitas 
pemerintahan; 

• Pengawasan penyelenggaraan manajemen pemerintah 
pusat dibidang politik, pertahanan, keamanan, dan 
kesejahteraan sosial; 

• Pengawasan penyelenggaraan manajemen pemerintah 
pusat dibidang perekonomian; 

a. Komisi IX DPR RI sependapat dengan BPKP dalam 
menentukan program untuk tahun 2003 yang mengacu 
kepada 6 (enam) bidang, yaitu: 

c. Komisi IX DPR RI sependapat dengan BPKP bahwa 
independensi BPKP dalam melaksanakan tugas pekerjaannya 
perlu ditopang oleh anggaran yang memadai, terutama dalam 
melaksanakan pemeriksaan, agar ketergantungan anggaran 
kepada instansi yang sedang diperiksa dapat diakhiri. 

b. Hasil pemeriksaan BPKP perlu dipelihara akurasinya, agar 

dalam menghadapi bantahan-bantahan dan institusi yang 
diperiksa dapat mempertahankannya secara kredibel, karena 
dapat membuktikan .akuntabilitasnya secara valid. 
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• Kewenangan yang terbatas terutama yang berkaitan 
dengan pemrosesan kasus secara hukum dan dampak 
dari otonomi daerah, antara lain yang berkaitan dengan 
pengaduan dari masyarakat kepada BPKP yang 
merupakan kewenangan dari BA W ASDA. 

• Kesulitan dalam memperoleh pembuktian, karena kasus 
yang diaudit merupakan kasus lama. 

• Koordinasi antara APFP yang perlu dimantapkan, 
termasuk mengenai masalah pada huruf a. di atas. 

Dengan masih banyaknya saldo kejadian yang belum 
ditindaklanjuti, Komisi IX DPR RI mengharapkan agar 
BPKP dan jajarannya untuk lebih aktif lagi sehingga dapat 
memperkecil saldo kejadian. 

c. Hambatan/kendala BPKP dalam melaksanakan tugas audit 
investigasi termasuk tindak lanjutnya, antara lain : 

i 
Tahun Tcmuan Tindak Lanjut J Sal do 

Kejadian 

Kej. Nilai (Rp) Kej. Nilai(Rp) Kej. Nilai (Rp) 

1999/2000 

dan 1.395 1.336.293.681.054,2 738 64.043.649.674,81 657 1.272.250.031.379,4 

sebelumny 3 3 

a 

2000 5.523 1.178.411.902.381,6 1.70 547 .735.484.976,23 3.819 630.676.417.405,36 

0 4 

2001 113 2.113.743.739,80 22 133.843.018.40 91 1.979.900.721.40 

JUMLAH 7,031 2.516.819.327.175,6 2.46 611.912.977.669,44 4.567 1.904.906.349.506, 1 

3 4 9 

2.464 kejadian dengan nilai sebesar Rp 611.912.977.669,44 
sehingga saldo sebanyak 4.567 kejadian dengan nilai sebesar 
Rp 1.904.906.349.506, 19. Temuan tersebut menurut tahun 
kejadiannya adalah sebagai berikut: 
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e. Untuk efisiensi pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemeriksaan, agar BPKP secara terus menerus meningkatkan 
kinerjanya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan 
SDM BPKP perlu dilakukan untuk tetap menjaga dan 
memulihkan citra BPKP yang bertanggung jawab 
menyelamatkan keuangan negara dari tindakan aparatur yang 
merugikan negara. 

f. Bahwa oleh karena keuangan daerah (APBD) sebagian 
berasal dari APBN berupa dana perimbangan, agar BPKP 
rnengawasi dan memeriksa pengalokasian maupun 
penggunaannya oleh masing-masing daerah (Propinsi/ 
Kabupaten/Kota) sehingga dapat dijadikan sebagai kajian 
dalam penyusunan APBN. 

Komisi IX DPR RI mengharapkan agar BPKP dapat 
mengupayakan memperkecil hambatan/kendala, sehingga 
tugas audit investigasi dapat lebih optimal. 

d. Bahwa BPKP sebagai institusi pengawasan internal 
pemerintah, dalam hal terdapat temuan pemeriksaan dengan 
obyek pemeriksaan yang sama oleh BPK sebagai pemeriksa 
ekstemal pemerintah, perlu dilakukan koordinasi atas basil 
pemeriksaan guna mewujudkan tindakan hukum selanjutnya, 
terutama terhadap temuan pemeriksan yang jelas-jelas 
merugikan negara. 

• Tindakan dalam rangka tindak lanjut basil audit 

investigasi sangat tergantung pada pimpinan auditan. 
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• Audensi dengan Gubernur dan DPRD Propinsi Maluku 

a. Penjelasan Gubemur, DPRD Propinsi Maluku : 

• Gubemur menginginkan agar jumlah pengungsi sekitar 
329.000 orang dapat direlokasi kembali, karena 
bilamana tidak ditangani akan dikhawatirkan akan 
semakin memburuk walaupun situasi keamanan saat ini 
semakin membaik, untuk itu perlu bantuan dana dari 

• Penerimaan pajak lainnya akan terganggu 

• Pengurangan tenaga kerja sebagai dampak penurunan 
kapasitas produksi 

c. Industri TPT nasional, baik dari segi industri maupun 
perdagangannya, merupakan suatu industri yang meliputi 
multi dimensi aspeknya, sehingga apabila industri TPT 
regional terganggu, maka aspek-aspek yang lain akan 
terganggu , yaitu mencakup : 

• Aspek perbankan 

• Aspek transportasi 

• Aspek ketenagakerjaan 

• Penurunan penerimaan devisa 

a. Penerimaan negara dari PPN impor serat kapas sebesar US $ 

72,89 juta/tahun tidak sebanding dengan penerimaan negara 
dari industi TPT nasional sebesar US$ 8,377 miliyar/tahun. 

b. Dengan diterbitkannya PP 12 tahun 2001, maka negara akan 
mengalami hal-hal berikut : 

• Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Pertekstital 
Indonesia 
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• Guna mendukung penambahan dan untuk penyelesaian 
masalah di Propinsi Maluku perlu penanganan serius 
terhadap pencurian ikan sebagai sumber ekonomi di 
sektor kelautan. 

• Mendukung tambahan dan dan akan dibicarakan di 
Panitia Anggaran DPR RI 

• Perlu ada special treatment untuk Maluku dan kepastian 
penyelesaian masalah di Maluku. 

• Menanyakan janji Pemerintah yang pemah dibicarakan 
Menko Perekonomian (Rizal Ramli) berupa bantuan 
dana sebesar Rp. 600 miliyar untuk penanganan 
pen gun gs 1. 

b. Tanggapan Anggota : 

• Perlu perhatian serius dalam memulihkan situasi untuk 
menyembuhkan penyakit traumatik dan timbulnya iri 
hati, dendam. Sementara spesial teratment atau dana 
kontijensi yang telah diperoleh pada tahun 2001 sebesar 
30 miliyar telah digunakan untuk rehabilitasi rumah dan 
pemberdayaan pengungsi. 

• Propinsi Maluku hanya meminta perhatian walau 
sifatnya secara bertahap dan tidak menuntut otonomi 
khusus serta tetap melihat kedepan sebagai satu kesatuan 

negara Republik Indonesia. 

pusat guna merehabilitasi dan pembenahan terhadap 

sarana fisik seperti sarana ibadah, puskesmas, pasar, 
sekolah serta asrama aparat keamanan sebagaimana 
diinginkan oleh masyarakat. 
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b. PT. Semen Tonasa dan PT. Semen Padang mengharapkan 
agar Pemerintah segera melakukan pemisahan (spin ojj) dari 
PT. Semen Gresik sebagai induk perusahaan (holding 

• Bahwa tanah Ulayat yang digunakan oleh PT. Semen 
Padang, menurut adat tidak dapat diperjual belikan. 

• Kenaikan harga semen akan membebani APBN yang 
cukup besar mencapai antara 3 triliun sampai dengan 
Rp. 7 triliun setiap tahun. 

• Audensi Sub Komisi Keuangan dan Sub KomlslPerencanaan 
dan BUMN dengan PT. Semen Tonasa dan PT. Semen 
Padang: 
a. Dalam rapat konsultasi antara PT. Semen Tonasa dan PT. 

Semen Padang dengan Sub Komisi Perencanaan dan BUMN 
dan Sub Komisi Keuangan Komisi IX DPR RI. PT. Semen 
Tonasa dan PT. Semen Padang mengemukakan bahwa 94 % 
kepemilikan nasional di bidang semen telah dikuasai oleh 
investor asing sehingga kepemilikan nasional semakin 
kehilangan indentitas. Dalam pertemuan rapat konsultasi 
tersebut PT. Semen Tonasa dan PT. Semen Padang menolak 
kebijakan Pemerintah untuk melakukan Put Option 51 % 
saham dengan pertimbangan sebagai berikut : 

• Kerugian Pemerintah mencapai 780 juta US $ pada saat 
realisasi put option 51 % saham. 

• Pennasalahan tambahan dana propinsi Maluku akan 
diupayakan untuk dibicarakan di Panitia .Anggaran 
melalui special treatment. 

c. Hasil Bahasan : 
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• Agar menghentikan penjualan saham PT. Semen Gresik 
di Bursa Efek manapun untuk sementara waktu sampai 
terealisasinya pemisahan (spin off) PT. Semen Padang 
dari PT. Semen Gresik. 

• Mengeluarkan PT. Semen Padang dari PT. Semen 
Gresik dalam waktu dekat. 

a. Sebelum pembahasan materi berlangsung, Ny. Titi Nazif 
(Wakil Ketua Komisi B/Ketua Tim) membacakan Petisi 
DPRD Propinsi Sumatera Barat tentang pemisahan (spin off) 
PT. Semen Padang, yang isinya sebagai berikut : 

• Audensi Sub Komisi Keuangan dan Sub Komisi Perencanaan 
dan BUMN dengan DPRD, Tokoh Masyarakat dan LSM 
Propinsi Sumatera Barat Pokok Pembahasan : 

d. Hasil pembicaraan konsultasi antara Sub Komisi Perencanaan 
dan BUMN dan Sub Komisi Keuangan dengan PT. Semen 
Tonasa dan PT. Semen Padang selanjutnya akan dilaporkan 
dalam Rapat Intern Komisi IX DPR RI mendatang. 

c. Dalam pendalaman materi yang dilakukan oleh Anggota Sub 
Komisi Perencanaan dan BUMN dan Sub Komisi Keuangan, 
semua karena anggota menolak rencana Pemerintah untuk 
melakukan put option 5 l % saham karena tidak 
mencerrninkan pelaksanaan Pasal 33 UUD l 945 dan Undang- 
undang no 25 tahun 2000 tentang Propenas, dan 
mengharapkan agar segera dilakukan spin off terhadap PT. 
Semen Tonasa dan PT. Semen Padang. 

company) dan membatalkan pelaksanaan put option 51 % 
saham. 
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c. Bidang Anggaran 
Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2002 Departemen Keuangan RI 
direncanakan memperoleh alokasi Anggaran Rutin sebesar Rp. 
1.485,3 miliar dan Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 90,0 
miliar. Dalam rangka meningkatkan kinerja Departemen 
Keuangan RI dan seluruh jajarannya, Komisi IX DPR RI 
sependapat dengan Pemerintah untuk penambahan Anggaran 
Rutin dan Pembangunan dalam RAPBN 2002. Oleh karena itu, 
Pemerintah diharapkan dapat mempergunakan anggaran dimaksud 
dengan lebih efisien dan transparan. Tambahan anggaran tersebut 
terdiri dari : 

• Mendesak Pemerintah untuk segera mengembalikan 
status PT. Semen Padang menjadi BUMN murni, seperti 
sebelum diakuisisi tahun 1995 tanpa terikatan dengan 
perusahaan manapun. 

b. Hukum adat Sumatera Barat menyatakan nilai bahwa segala 
tanah adat (tanah Ulayat) yang dimanfaatkan oleh PT. Semen 
Padang sebagai penyertaan Saham Pemerintah Daerah 
Sumatera Barat, tidak dapat diperjual belikan apabila dijual 

kepada asing. 

c. Menyikapi aspirasi masyarakat Sumatera Barat yang 
dipimpin oleh Sub Komisi Keuangan dan Sub Komisi 
Perencanaan dan BUMN pada dasarnya mendukung 
pemyataan sikap DPRD Sumatera Barat untuk dilakukan spin 
off terhadap PT. Semen Padang sebagaimana telah 
diungkapkan dalam pertemuan dengan PT. Semen Tonasa 
dan PT. Semen Padang sebelumnya. Namun demikian 
pertemuan konsultasi akan dilaporkan dalam Rapat Intern 
Komisi IX DPR RI guna menindaklanjuti sikap Sub Komisi 
Keuangan dan Sub Komisi Perencanaan dan BUMN. 
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c. Berkaitan dengan penerapan asumsi dasar penyusunan 
RAPBN 2002 termasuk perkiraan/target ekonomi makronya 
disadari sepenuhnya oleh Komisi IX DPR RI dan Bank 
Indonesia bahwa kecenderungan perkembangan ekonomi 

b. Laporan kerja semester pertama Bappenas tahun anggaran 
2001 terhadap anggaran rutin dengan realisasi 49, 1 persen 
dan realisasi anggaran pembangunan 20,4 persen. Mengingat 
tahun anggaran 200 I tinggal beberapa bulan lagi maka 
Komisi IX DPR RI mengharapkan agar anggaran yang tersisa 
dapat segera dapat segera dimanfaatkan secara efektif dan 

efisien. 

a. Anggaran rutin yang dialokasikan untuk Bappenas tahun 
anggaran 2002 sebesar Rp. 15.234.706.000,- dan anggaran 
pembangunan sebesar Rp. 12 miliar. Anggaran tersebut 
direncanakan untuk mendukung tugas-tugas yang diemban 
oleh Bappenas. Komisi IX DPR RI akan berusaha 
memperjuangkannya dalam pembicaraan tingkat III RAPBN 

2002 terhadap kebutuhan Bappenas yang ideal dan 
proporsional dengan harapan agar anggaran tersebut dapat 
digunakan secara efektif dan efisien. 

• Rapat Kerja dengan Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas 

a. Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK 
(Hapsem) Semester I Tahun 2001, Komisi IX DPR RI 
sepakat dengan Pemerintah cq. Menteri Keuangan RI untuk 
mengambil tindakan bagi mereka yang terbukti terlibat sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 304.800.000.000,- 

Rp. 563.200.000.000,- 1) Anggaran Rutin sebesar 
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• Penetapan nilai tukar dollar terhadap rupiah akan ditentukan 
oleh faktor-faktor, sentimen pasar dan faktor fundamental 
(ekstemal maupun domestik) yang diindikasikan kehati- 
hatian pelaku pasar domestik dalam menyikapi pelaksanaan 

• Penetapan asumsi laju inflasi sebesar 8 persen dalam RAPBN 
2002 menggambarkan asumsi tersebut masih cukup realistis, 
meskipun secara relatif akan sulit untuk dicapai. Hal ini 
didasarkan pada pertimbangan tingginya tekanan inflasi yang 
bersumber dari kenaikan biaya produksi sebagai dampak laju 
realisasi rencana kebijakan penyesuaian harga-harga (BBM 
dan TDL) serta pengaruh ekspektasi masyarakat sejalan 
dengan pengumuman kenaikan tersebut. Karen inflasi 
dipengaruhi oleh banyak faktor, Bank Indonesia selalu harus 
melakukan assessment terhadap perkembangan ekonomi 
termasuk melakukan survei-survei agar pengendalian inflasi 
juga diikuti dengan kebijakan ekonomi makro seperti 
kebijakan fiskal dan sektor riil. Dengan demikian koordinasi 
dan kerja sama antar lembaga lintas sektoral sangatlah 
penting dalam menangani masalah inflasi ini. 

dunia yang tidak akan secerah yang diperkirakan semula, 
yang tentunya akan berdampak pada perkembangan ekonomi 
Indonesia di akhir tahun 2001 sampai pada keseluruhan 

waktu pelaksanaan APBN 2002. Dengan kondisi eksternal 
pada saat mi, sumber pertumbuhan ekonomi harus 
diupayakan dari dalam negeri dengan mendorong kegiatan 
investasi bagi industri dan perdagangan khususnya sektor 
swasta yang pada gilirannya akan mempercepat proses 
pemulihan ekonomi. Untuk itu Bank Indonesia akan 
mengarahkan kebijakan moneter dan perbankannya untuk 
menjaga kestabilitas makro ekonomi dan mernpercepat 
pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan. 
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3. Sebagian besar Anggota Badan Musyawarah merupakan 
Pimp.nan-pirnpinan dari masing-masing Fraksi; 

2. Pimpinan Badan Musyawarah merupakan Pimpinan DPR RI; 

1. Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan oleh DPR RI pada 
permulaan Masa Keanggotaan DPR RI; 

Beberapa ha! mendasar yang dapat dikategorikan bersifat "sangat 
khusus" tersebut diantaranya adalah : 

Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPR yang 
bersifat tetap. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 27 
sampai dengan Pasal 3 l, kedudukan, susunan, dan tugas Badan 
Musyawarah sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI dapat 
dikategorikan bersifat "sangat khusus". 

C. BAD AN MUSYA WARAH 

• Dalam pelaksanaan penurunan suku bunga perlu dipahami 
penetapannya harus diletakan pada konteks upaya mencapai 
kestabilan perekonomian secara menyuluruh. Strategi 
pengendalian moneter untuk mencapai sasaran uang primer 
yang ditetapkan, utamanya dilakukan melalui Operasi Pasar 

· Terbuka (OPT) khususnya dengan lelang SBI yang diikuti 

dengan penggunaan instrumen moneter lainnya seperti 
intervensi rupiah dan sterilisasi di pasar valuta asing. 

program reformasi ekonomi serta pergerakan kondisi 

permintaan dan penawaran valuta asing, serta ketersediaan 
valuta asing yang memadai. Dengan demikian asumsi nilai 
tukar rata-rata dalam APBN 2002 adalah cukup realistis 
untuk dicapai pada kisaran Rp. 8.000,- sampai dengan Rp. 
9.000,- 
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3. Menjadwalkan pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (fungsi 
Anggaran); 

2. Menjadwalkan pembahasan terhadap RUU-RUU (fungsi 
Legislasi), termasuk menugaskan Alat Kelengkapan DPR RI 
(Komisi/P ANS US) untuk menangani pembahasan masing-masing 
R UU tersebut; 

1. Menetapkan acara rapat DPR RI untuk setiap Masa Persidangan, 
khususnya untuk jadwal pelaksanaan fungsi DPR RI di bidang 
Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan; 

Sejak permulaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002 ( 16 
Agustus 2001) sampai dengan akhir Masa Persidangan IV Tahun 
Sidang 2001-2002 ( 19 Juli 2002) Badan Musyawarah telah 
melaksanakan beberapa tugas/kegiatan, diantaranya sebagai berikut : 

7. Apabila terdapat masalah yang menyangkut tugas dan wewenang 
DPR RI yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil 
Keputusan dalam Masa Reses, maka Pimpinan DPR RI segera 
memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat. 

5. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR RI dalam 
menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan 
tugas dan wewenang DPR RI; 

6. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat 
Kelengkapan DPR RI lainnya untuk memberikan 
keterangan/penjelasan terhadap pelaksanaan tugas Alat 
Kelengkapan tersebut; 

4. Menetapkan acara DPR RI yang merupakan dasar dari 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dewan secara keseluruhan; 
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b. lnterpelasi mengenai pemberian Bantuan Presiden R.I. sebesar Rp. 
30 Milyar untuk kepentingan asrama TNI/POLRI (masih 
merupakan usu/an Anggota DPR RI); 

a. Penyelidikan terhadap Kasus Dana Non Budgeter BULOG Rp. 
54,6 Milyar (masili merupakan usu/an Anggota DPR RI). 

6. Menetapkan persetujuan DPR RI terhadap calon Pengganti Antar 
Waktu (PAW) Anggota MPR RI Utusan Golongan yang diajukan 
oleh masing-rnasing organisasi sosial kemasyarakatan. 

Mengingat sering timbulnya "prates" atau "keberatan" dari 
Pemerintah Negara-negara Sahabat, maka khusus untuk 
mekanisme pembahasan mengenai proses pemberian 
pertimbangan DPR RI terhadap calon Duta Besar Luar Biasa dan 
Berkuasa Penuh Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia 
telah dilakukan berbagai penyempumaan sehingga telah semakin 
mempercepat proses pemberian pertimbangan tersebut. 

5. Menetapkan mekanisme pembahasan mengenai proses pemberian 
pertimbangan DPR RI terhadap calon Duta Besar Luar Biasa dan 
Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara-negara Sahabat 
maupun Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara- 
negara Sahabat untuk Republik Indonesia. 

4. Menjadwalkan pembahasan terhadap pelaksanaan Hak-hak 
Anggota dan/atau Hak-hak DPR RI lainnya, seperti : 

a. Penyelidikan terhadap Penyimpangan Dana BLBI (telah 
menjadi Hak DPR RI); 

b. Penyelidikan terhadap Kasus PERTAMINA (telah menjadi 
HakDPRRI); 
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Pada Tahun Sidang 2001 - 2002 BURT telah mengadakan rapat-rapat 
dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan 
dukungan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi DPR yaitu : fungsi budget, 
fungsi legislasi dan fungsi pengawasan dengan cara melakukan 

b. menetapkan plafon anggaran DPR bersama-sama dengan 
Panitia Anggaran; 

c. mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR. 

a. meneliti dan meyempurnakan Rancangan Anggaran DPR 
yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat Jenderal; 

2. Membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat 
Jenderal, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan/atau Badan 
Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri; 

3. Membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun 
kebijaksanaan Anggaran DPR dengan : 

I. Membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan 
kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan 
Pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan basil Rapat Badan 
Musyawarah; 

Memenuhi ketentuan Tata Tertib DPR RI, maka pada awal masa 
tugasnya DPR RI telah membentuk satu Alat Kelengkapan Tetap, yaitu 
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). 
Sesuai Pasal 45 Tata Tertib DPR RI, tugas BURT antara lain : 

D. BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

c. lntepelasi mengenai kunjungan Presiden pada acara serah terima 
kemerdekaan Timor Leste (masih merupakan usu/an Anggota 
DPRRI). 
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6. Mengupayakan peningkatan anggaran Pendidikan dan Latihan 
Pegawai secara tepat guna dalam rangka peningkatan Sumber 
Daya Manusia yang mampu memberikan dukungan terhadap 
kinerja Dewan. 

5. Mengupayakan dan meningkatkan fasilitas prasarana dan sarana 
kerja Anggota DPR RI di ruang kerja Komisi maupun Fraksi 
dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Para Anggota DPR 
RI. 

4. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan secara proporsional 
bagi Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. 

1. Menyusun Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2003 (Rutin dan 
Pembangunan). 

2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran yang 
dilaksanakan oleh SEKJEN dalam rangka efisiensi dan efektifitas 
anggaran. 

3. Mengevaluasi kerjasama PT. Askes dengan Sekretariat Jenderal 
DPR RI dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada 
Anggota DPR RI dan keluarganya. 

Dari waktu kewaktu, BURT senantiasa berupaya untuk dapat 
meningkatkan anggaran Dewan, sesuai dengan volume kegiatan Dewan 
yang makin memuncak. seiring dengan peningkatan peranan Dewan. 
Perlu diketahui, anggaran DPR RI saat ini berkisar sekitar 0.09% dari 
APBN, sementara Dewan sendiri sebetulnya memiliki hak budget, 
namun pada saat ini hak tersebut belum juga dapat diwujudkan. 
Dalam melaksanakan fungsi-fungsi BURT tersebut, maka kegiatan- 
kegiatan yang dilakukan BURT dalam kurun waktu satu tahun ini 
adalah: 

penyusunan anggaran DPR dan Sekretariat Jenderal yang betul-betul 
mendukung secara optimal fungsi-fungsi tersebut. 
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Fungsi dan peran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), pada 
dasarnya merupakan upaya untuk dapat mendorong para Anggota 
Dewan meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal dengan 
melengkapi sarana dan prasarana yang diusahakan oleh Sekretaris 
Jenderal DPR RI. Kemudian meingkatkan kinerja pegawai Sekretariat 
Jenderal dalam memberikan dukungan yang efektif dan berkualitas 
kepada Dewan. Disadari bahwa betapa volume tugas DRR RI dalam 
era reformasi sekarang ini meningkat secara luas biasa yang 
diakibatkan dari tuntutan masyarakat yang menyalurkan aspirasinya 
baik dalam bidang perundang-undangan, pengawasan maupun 
anggaran untuk itu perlu dukungan staf yang berkualitas. 
Tugas-tugas yang sudah dilaksanakan BURT utamanya adalah 
pembenahan internal system manajemen kerja antara BURT dengan 
Sekretariat Jenderal dan Panitia Anggaran yang merupakan tiga instansi 
yang melakukan pemprosesan Anggaran DPR RI, disamping 
dilakukannya pengawasan oleh BURT secara sungguh-sungguh 
terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran oleh Sekretariat 
Jenderal. 

8. Mengupayakan penyediaan anggaran tenaga ahli yang memadai 
baik untuk Pimpinan DPR RI, Komisi-komisi maupun Fraksi- 
fraksi. 

7. Mendayagunakan Badan Legislasi sebagai pelaksana system 
penyusunan perundang-undangan yang secara kualitatif sesuai 
dengan aspirasi dan tuntutan reformasi. 
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Rapat Pimpinan DPR RI pada bulan Nopember 1997 memutuskan 
pembentukan Kelompok Kerja Program Legislasi Nasional DPR 
RI (POKJA PROLEGNAS DPR RI) dibawah koordinasi Wakil 
Ketua DPR RI bidang KORPOL. 

Keberadaan Badan Legislasi DPR RI saat ini pada mulanya 
diawali · dari tumbuhnya kesadaran pentingnya penyusunan 
program Legislasi Nasinonal bagi pembangunan hukum yang 
dirumuskan dalam GBHN 1993 bidang hukum. Dapat dinyatakan 
bahwa Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) merupakan 
syarat mutlak untuk dapat melahirkan peraturan perundang- 
undangan yang mampu memenuhi kepentingan nasional bangsa 
Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. DPR RI 
sebagai Badan Legislatif, berkewajiban bersama dengan 
Pemerintah untuk mewujudkan Prolegnas. Menanggapi hal 
tersebut Pimpinan DPR RI pada bulan Oktober 1997 memutuskan 
bahwa DPR RI perlu secara aktif melakukan konsultasi dan 
koordinasi untuk menyamakan persepsi dan pematangan Program 
Legislasi Nasional antara DPR RI dan Pemerintah. Hal tersebut 
mendapat tanggapan positif dari pihak Pemerintah. Selanjutnya 
pada Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Pimpinan Fraksi-fraksi, 
pihak Fraksi-fraksi menyambut baik pemikiran tentang perlunya 
RUU usul inisiatif DPR RI dan menyetujui penyusunan daftar 
inventarisasi RUU yang menjadi prioritas penyusunan dan 
pembahasannya, mengingat pada periode-periode sebelumnya 
DPR RI belum pemah mengajukan RUU dan pembentukan RUU 
dapat lebih terencana dengan baik serta tidak menumpuk pada 
akhir masa bakti DPR RI. 

1. Ide Pembentukan Badan Legislasi 

E. BADAN LEGISLASI 
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Menurut ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI yang 
berlaku mulai 16 Oktober 2001 ditentukan bahwa susunan 

keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan dalam Rapat Paripurna 
DPR RI pada permulaan masa keanggotaan DPR RI berdasarkan 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi, dan penggantian 
anggotanya dapat dilakukan oleh masing-masing Fraksi. Jumlah 
Anggota Badan Legislasi DPR RI dewasa ini sebanyak 58 (lima 
puluh delapan) orang yang berasal dari semua Komisi dalam DPR 
RI mulai dari Komisi I s/d Komisi IX. Adapun komposisi 
keanggotaan Badan Legislasi berdasarkan Fraksi terdiri dari FPDIP 
16 orang, FPG 12 orang, FPPP 7 orang, FPKB 7 orang, F. REF. 5 
orang, FTNI/POLRI 5 orang, FPBB 2 orang, FPDU 2 orang, FKKI 2 
orang. Badan Legislasi dipimpin oleh seorang Ketua dan tiga orang 
Wakil Ketua. Secara internal Badan Legislasi ini di bagi dalam 3 
(tiga) Bidang, yaitu Bidang Politik, Bidang Ekkuinbang, dan Bidang 
Kesra, yang setiap Bidang dipimpin oleh seorang Wakil Ketua dan 
dikoordinasikan oleh Ketua Badan Legislasi. 

2. Keanggotaan, Togas dan Wewenang Badan Legislasi 

ditingkatkan dibandingkan menurut Peraturan Tata Tertib DPR RI 
Tahun 1999. 

Keberadaan Pokja Prolegnas DPR RI tersebut berada di luar 
struktur DPR RI dan belum diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR 
RI. Dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI yang disahkan bulan 
September 1999 yang lalu mulai dipergunakan oleh DPR RI basil 
Pemilu tahun 1999 dibentuklah Badan Legislasi sebagai Alat 
Kelengkapan DPR RI menggantikan peran Pokja Prolegnas 

tersebut. Selanjutnya dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI yang 
telah disempurnakan kembali dan ditetapkan oleh DPR RI tanggal 
16 Oktober 2001, tugas dan wewenang Badan Legislasi telah 
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b. Memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan 
Komisi yang terkait mengenai penyusunan program dan 
urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa 
keanggotaan DPR RI dan setiap Tahun Anggaran. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Legislasi dapat : 

a. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak 
Pemerintah atau pihak lain yang dianggap perlu yang 
menyangkut ruang lingkup tugasnya. 

h. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang- 
undangan pada akhir masa keanggotaan DPR RI. 

f. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan RUU. 

g. Melakukan evaluasi dan penyempumaan Peraturan Tata 
Tertib dan Kode Etik DPR RI. 

d. Melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan RUU 
yang ditugaskan oleh Badan-Musyawarah, 

e. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap 
materi undang-undang melalui koordinasi dengan Komisi. 

c. Dapat membantu penyusunan usu! RUU usu! inisiatif oleh 
Anggota DPR RI, Komisi, atau Gabungan Komisi. 

a. Merencanakan dan menyusun program dan urutan prioritas 
pembahasan rancangan undang-undang untuk satu masa 
keanggotaan DPR RI dan setiap Tahun Anggaran. 

b. Menyiapkan usu! RUU usu! inisiatif DPR RI berdasarkan 
program prioritas yang telah ditetapkan. 

Tugas Badan Legislasi saat ini adalah : 
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d. Dalam rangka perancangan maupun pembahasan RUU, 
Badan Legislasi berwenang mengadakan Rapat Kerja, Rapat 
Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan 
membentuk Panitia Kerja. 

c. Badan Legislasi dapat mengadakan kunjungan kerja dan studi 
banding untuk pengumpulan data dalam rangka penyiapan 
usul RUU inisiatif DPR RI. 

b. Saat ini Badan Legislasi berhak membahas RUU dari DPR RI 
dengan pihak Pemerintah, seperti halnya yang dilakukan oleh 
Komisi. 

Dari ketentuan tersebut, hal baru yang merupakan peningkatan 
tugas dan wewenang Badan Legislasi dapat dikemukakan antara 
lain sebagai berikut : 

a. Badan Legislasi yang semula hanya berwenang membantu 
menyiapkan usul RUU inisiatif, sekarang disamping 
membantu juga berwenang penuh untuk menyiapkan usul 
RUU inisiatif DPR RI. 

d. Mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat 
Dengar Pendapat Umum (dalam rangka perancangan RUU 
atau pembahasan RUU dengan pihak Pemerintah). 

e. Mengadakan kunjungan kerja dan/atau studi banding. 

f. Membentuk Panitia Kerja. 

g. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah mengenai ha! yang 

perlu dimasukkan dalam acara DPR RI. 

c. Memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah 
dan/atau Komisi yang terkait berdasarkan basil pemantauan 
terhadap materi undang-undang. 
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3. Pelaksanaan Tugas Badan Legislasi. 

a. Perancangan RUU inisiatifDPR RI. 
Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi Badan Legislasi 
yang mewakili DPR-RI dengan Menteri Kehakiman dan 
HAM RI, yang mewakili Pemerintah pada tanggal 25 Januari 
2002 dan telah diputuskan dalam Rapat Paripuma DPR RI 
tanggal 7 Maret 2002 disepakati sebanyak 80 (delapan puluh) 
RUU yang menjadi prioritas pembahasan DPR RI bersama 
Pemerintah pada tahun 2002 yang meliputi 64 ( enam puluh 
empat) RUU menurut Repeta tahun 2002 ditambah 16 (enam 
belas) RUU lainnya yang dianggap penting. 

Pada tahun ketiga ini Badan Legislasi cukup banyak 
menyiapkan dan mengajukan usu! RUU inisiatif DPR RI. 
Meskipun pengajuan usu} inisiatif DPR RI dapat berasal dari 
Komisi/Gabungan Komisi atau Anggota DPR RI, namun 
pada umumnya usul RUU inisiatif DPR RI berasal dari Badan 
Legislasi. RUU Usul Inisiatif dari Badan Legislasi yang telah 
disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada tahun ketiga 
sebanyak 8 Rancangan Undang-undang yaitu : Usul RUU 
tentang Likuidasi Bank, RUU tentang Penghapusan 
Diskriminasi Etnis dan Ras, Perubahan UU No. 14 Tahun 
1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 
1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, RUU 
tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung RI, RUU tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1991 
tentang Kejaksaan RI, RUU tentang Perubahan UU No. 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RUU tentang 

e. Mengevaluasi Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR RI 
Peningkatan tugas dan wewenang tersebut sekaligus 

merupakan bagian dari peningkatan fungsi legislasi DPR. 
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Universitas Mataram, perancangan RUU tentang 
Perubahan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 

Sedangkan RUU-RUU yang saat ini masih dalam proses 
perancangan oleh Badan Legislasi adalah sebanyak 15 RUU, 
yaitu: RUU tentang Hak-hak DPR dan Hak Anggota DPR 
RI, RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, 
RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, -RUU 
tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, 
RUU tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Mahkamah 
Konstitusi, RUU tentang Jamsostek, RUU tentang Perubahan 
UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, RUU 
tentang Pengampunan Pajak, RUU tentang Rahasia Negara, 
RUU tentang Ombudsman Nasional, RUU tentang Perubahan 
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, RUU tentang 
Perposan, RUU tentang Pelabuhan Bebas Batam, dan RUU 
tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia. 

Dalam proses penyiapan RUU, Badan Legislasi dapat 
rnenerima masukan serta berdiskusi dengan Kelompok 
Masyarakat, Koalisi Omop, LSM, dan/atau bekerja sama 
dengan kalangan Universitas. Contoh kerja sama dengan 
kalangan Universitas dalam perancangan RUU antara lain 
dilakukan dengan: 

UI perancangan RUU tentang Rahasia Negara, dan RUU 
tentang Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik. 

STIE Perbanas Jakarta, perancangan RUU tentang 
Likuidasi Bank. 

Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, dan RUU tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. 
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2) DPRD Kota Depok, tanggal 3 Oktober 2001 dalam 
rangka revisi Tata Tertib DPRD Kota Depok. 

b. Selain kesibukan Badan Legislasi menyiapkan RUU, Badan 
Legislasi juga telah menerima kunjungan dan berdiskusi 

dengan: 

I) Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi 
Peradilan., tanggal 24 September 200 I dalam rangka 
pembuatan blueprint pembaruan hukum. 

Untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Legislasi, 
Sekretariat Jenderal DPR RI telah membentuk Tim Asistensi 
Badan Legislasi di bawah koordinasi Asisten Sekjen bidang 
Perundang-undangan. Disamping itu Sekretaris Jenderal DPR 
RI, telah mengangkat 3 (tiga) orang tenaga ahli dari luar 
untuk Badan Legislasi. Selain dari Tim Asistensi dan tenaga 
ahli tersebut, Badan Legislasi DPR RI dalam proses 
perancangan RUU dibantu oleh Unit Supporting System yang 
disebut Unit Pendukung Perancangan Undang-undang DPR 
RI yang keanggotaannya meliputi bidang teknik/administratif 
dan bidang keahlian. Bidang keahlian terdiri dari para Peneliti 
DPR RI, para Perancang Peraturan Perundang-undangan, 

para Pejabat di lingkungan Asisten Sekjen bidang Perundang- 
undangan, dan dapat bekerja sama dengan tenaga profesional 
paruh waktu dari luar. Kegiatan Unit Pendukung Perancangan 
Undang-undang tersebut, dimulai dengan mengadakan 
pengumpulan data/penelitian/pengkajian dalam rangka 
penyusunan naskah akademik, yang selanjutnya dirumuskan 
dalam draft rancangan undang-undang. 

Universitas Brawijaya, perancangan RUU tentang 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 
dan RUU tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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2. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk lndependensi 
Peradilan untuk wawancara dengan Pimpinan Baleg 
dalam rangka studi tentang pembuatan blueprint 
pembaruan peradilan. 

I. Ketua Tim Peneliti Fak. Hukum UGM untuk audiensi 
. dengan Pimpinan BALEG dalam rangka sosialisasi basil 

penelitian tentang lmplikasi Reposisi TNI - POLRI di 
bidang hukum. 

c. Badan Legislasi juga banyak menerima surat-surat dari 
instansi Pemerintah/ swasta, masyarakat maupun perorangan 
mengenai penyampaian aspirasi termasuk usulan RUU, antara 
lain dari: 

7) Masyarakat/LSM dari Kabupaten Boalemo, Proponsi 
Gorontalo. 

6) Komisi A DPRD Kata Semarang, tanggal 24 April 2002 
untuk konsultasi masalah Pembentukan Dewan 
Kehormatan dan Kode Etik DPRD. 

5) INSIDE (Indonesian Society for Democracy and People 
Empowerment), tanggal 16 April 2002 dalam rangka 
respons anggota Parlemen terhadap kinerja anggota 
DPR/MPR berkaitan dengan Pengungkapan Peradilan 
HAM. 

3) DPRD Sumatera Utara dalam rangka revisi Peraturan 
Tata Tertib DPRD Prop. Sumatera Utara. 

4) CETRO (Centre for Electoral Reform/ Pusat Reformasi 
Pemilu ), tanggal 6 Maret 2002 dalam rangka 
penyampaian usulan RUU tentang Pemilihan Umum, m 
dan Susunan dan Kedudukan MPR/DPR. 



12. National Democratic Institute tentang Kerjasama antara 
Baleg dengan NDI untuk mendukung proses legislasi di 

DPR RI. 

10. Univ. Lambung Mangkurat, Banjarmasin tentang 
masukan untuk draft RUU Anti Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 

11. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia 
( ASPERINDO ) tentang penyampaian aspirasi 
perubahan UU Perposan. 

7. Asosiasi Emiten Indonesia perihal audiensi penjelasan 
Pokok-pokok Pikiran dan RUU Pasar Modal. 

8. Dinas Tenaga Kerja Pem.Prop. Bengkulu tentang 
penyampaian usulan draft RUU Arbitrase Perburuhan. 

9. Gubernur BI tentang tanggapan terhadap RUU 
Perkreditan Perbankan. 

6. PT Jamsostek tentang Pemikiran perubahan UU No. 3 
Tahun 1992 tentang Jamsostek. 

4. Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi ( GANDI) untuk 
permohonan waktu den gar pendapat RUU 
Kewarganegaraan. 

5. DPP Federasi Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia 
perihal usulan segera dicabut/direvisi nya UU No. 22 
Tahun 1999 tentang Otonomi Derah dengan segala 
Peraturan Pelaksanaannya. 

3. Koalisi untuk Kebebasan lnformasi dalam rangka 
rencana studi banding ke Swedia. 

338 
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e. Dalam rangka mensosialisasikan berbagai RUU serta 
mengajak kerja sama dengan berbagai Universitas di 
Indonesia, Badan Legislasi setiap masa reses DPR-RI telah 
melakukan berbagai kunjungan kerja. 

d. Pimpinan Badan Legislasi dengan didampingi Tim Asistensi 
secara rutin juga menghadiri Rapat Pembahasan Tahunan 
program Legislasi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan 
Pembinaan Hukum nasional - Departemen Kehakiman dan 
Hak Asasi Manusia RI. 

18. Kedubes Inggris penyampaian buku-buku yang 
mengenai pembentukan Undang-undang di Inggris. 

17. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang 
follow up pertemuan dalam rangka need survey JICA 
T.A. 2003. 

16. KADIN UKM tentang audiensi penyampaian usulan 
perubahan UU No. 11 Tahun 1987 tentang KADIN. 

13. Kongres Wanita Indonesia ( KOWANI) tentang dengar 
pendapat umum dan presentasi penyempumaan UU No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

14. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 
( KOMNAS PEREMPUAN ) tentang audiensi RUU 
Perlindungan Saksi dan Korban. 

15. NDI tentang penyampaian bahan-bahan RUU Anti 
Money Laundering dari Filipina, Thailand, Brasil, 
Spanyol, Yunani dan Afrika Selatan. 
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3. Desk AIPO/ASEAN/ASPAS 

I . Desk Kerja Sama Bilateral 

2. Desk IPU, PBB dan Organisasi Internasional lainnya 

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas- 
tugas BKSAP, maka diadakan pembagian lingkup kerja dalam 3 
desk, yaitu : 

Pada tatanan internasional, Indonesia telah bergabung dengan IPU 
(Inter-Parliamentary Union) sejak tahun 1959. Berbagai 
konperensi lnternasional, seminar, workshop yang 
diselenggarakan oleh badan-badan internasional maupun regional, 
terutama yang dilaksanakan oleh IPU dan PBB dihadiri oleh 
Anggota Dewan dan menunjukkan peran aktif di forum-forum 
terse but. 

Dalam rangka membina, mengembangkan dan meningkatkan 
hubungan persahabatan dan kerja sama dengan parlemen negara 
lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi 
internasional yang menghimpun parlemen-parlemen atau anggota- 
anggota parlemen, DPR-RI membentuk BKSAP (Badan 
Kerjasama Antar Parlemen). 

DPR-RI berperan aktif melakukan diplomasi untuk kepentingan 
nasional, pada tingkat regional dan internasional. Dalam konteks 
regional, DPR-RI adalah pendiri dan anggota aktif AIPO (ASEAN 
Inter Parliamentary Organization) yang didirikan pada tahun 1977, 
yang sekretariat permanennya berada di Jakarta. AIPO telah 
berperan sebagai forum pertemuan dari anggota parlemen di 
kawasan ASEAN dalam rangka mewujudkan persatuan dan kerja 
sama untuk meningkatkan pembangunan nasional, perdamaian dan 
keamanan regional. 

F. BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) 
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1. Desk Kerja Sama Bilateral 

Salah satu kegiatan yang dilakukan Desk Kerja Sama 
Bilateral (KSB) adalah melakukan diskusi dengan delegasi 
parlemen negara sahabat yang berkunjung ke Indonesia baik 
kunjungan resmi maupun tidak resmi. Dalam diskusi tersebut 
dilakukan tukar menukar informasi dan pengalaman dalam rangka 
mempererat hubungan antara kedua parlemen, pemerintah dan 
rakyat kedua negara. Di samping itu juga didiskusikan mengenai 
isu-isu regional dan internasional yang sedang berkembang. 

Beberapa diskusi (friendly talk) yang telah dilaksanakan BKSAP 
pada Tahun Sidang 200 l - 2002 antara lain dengan Delegasi 
Parlemen Jerman, Pebruari 2002, diskusi dengan Delegasi 
Parlemen Vietnam, Maret 2002, diskusi dengan Parlemen Nigeria, 
Juni 2002 dan diskusi dengan Parlemen Polandia, Juni 2002. 

Dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral antara DPR 
dengan parlemen negara sahabat, sejak tahun l 984 DPR-RI 
membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Jumlah GKSB 
dari tahun ke tahun terus bertambah, sekarang ini mencapai 28 
GKSB. Keanggotaan GKSB pada setiap periode diadakan 
penyesuaian. 

Dalam meningkatkan kerjasama Bilateral selain melalui Grup 
Kerjasama Bilateral dan Forum GKSB, dengan berbagai 
aktivitasnya, juga ditempuh melalui kunjungan Muhibah DPR-RI 
ke berbagai negara dalam kurun waktu l (satu) tahun Sidang ini. 
Kunjungan Muhibah dilakukan ke negara-negara Korea Utara, 
Suriname, Kuba, Norwegia dan Mexico. Kunjugan Delegasi 
Muhibah yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan dengan anggota 
dari unsur-unsur Fraksi secara bergilir, mempunyai kemanfaatan 
yang sangat besar dalam kaitan penggalangan kerjasama antar dua 
negara dan dua bangsa melalui diplomasi parlemen dan hasilnya 
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Kontinuitas keikutsertaan DPR-RI dalam berbagai konperensi 
yang diselenggarakan baik oleh organisasi parlemen intemasional, 
badan-badan PBB dan organisasi intemasional lainnya adalah 
dalam rangka menjalankan diplomasi melalui perlemen untuk 

Sidang the Fourth Preparatory Committee Meeting for the 
World Summit on Sustainable Development yang berlangsung 
pada akhir Mei 2002, di Nusa Dua, Bali, Indonesia. Delegasi 
DPR-RI mewakili IPU untuk menyampaikan pemyataan atas 
nama IPU dalam suatu diskusi panel dalam forum tersebut. 

Parliamentary Meeting on the Occasion of the World Food 
Summit : five years later yang berlangsung pada bulan Juni 
2002 di Roma, Italia. 

Parliamentary Forum on Children dalam rangka the United 
Nations General Assembly's Special Session on Children 
yang berlangsung pada bulan Mei 2002 di New York, 
Amerika Serikat. 

Sidang Umum ke-56 PBB yang berlangsung pada bulan 
Desember di New York dalam menghadiri pembahasan mata 
acara 21 (f) tentang: "Cooperation between the United 
Nations and the Inter-Parliamentary Union (/PU)". 

Konperensi ke-107 IPU yang berlangsung pada bulan Maret 
2002 di Marrakech, Maroko. 

Dalam kurun waktu satu tahun ini DPR-RI telah 
berpartisipasi dalam beberapa konperensi intemasional antara lain: 

2. Desk IPU, PBB dan Organisasi Internasional lainnya 

memberikan masukan berharga bagi pemerintah kedua negara 

dalam membangun kerjasama yang harmonis dan saling 
menguntungkan. 
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Pertemuan yang dihadiri oleh 50 orang Anggota Parlemen muda 
dikawasan Asia dan Eropa ini telah berlangsung lancar dan sukses 
seperti yang diungkapkan para Delegasi, serta dirasakan banyak 
membawa manfaat khususnya bagi Delegasi Indonesia. 
Pembahasan dalam pertemuan tidak hanya terbatas pada topik- 
topik agenda yang telah ditetapkan, tetapi juga menyinggung 
situasi perkembangan politik, ekonomi, sosial dan isu-isu yang 
sedang berkembang dinegara masing-masing. 

Khusus bagi Delegasi Indonesia, forum ini dapat pula 
dimanfaatkan untuk menjelaskan perkembangan situasi yang 
objektif dan sebenarnya tentang kondisi ditanah air, mengingat 
informasi yang dipublikasikan di media elektronik dan surat kabar 
internasional sering merugikan dan mendiskreditkan Indonesia. 

Pada awal Nopember 200 I telah diselenggarakan Konperensi 
Asia Europe Foundation (ASEF) Young Parliamentarians Meeting 
di Bali Inter-Continental Resort, Indonesia. Pertemuan ini adalah 
pertemuan ke-J yang diikuti para anggota parlemen muda Asia- 
Eropa berusia dibawah 40 tahun. Forum ini merupakan forum 
saling berbagi pandangan dan pemikiran menyangkut persoalan 
sekitar hubungan Asia dan Eropa, sekaligus memberikan 
kesempatan membangun hubungan dan memperluas jaringan kerja 
di antara mereka. 

dunia internasional yang selama ini tergalang dengan baik. 
Partisipasi aktif para anggota DPR-RI dalam berbagai forum 
tersebut, dibuktikan dengan jabatan penting diberbagai organisasi 
internasional berhasil dan masih diduduki oleh beberapa Anggota 
DPR-RI, seperti seperti di Komisi HAM IPU, Komisi 
Pembangunan Berkelanjutan IPU dan Coordinating Committee of 
Women Parliamentarians di IPU. 

3. Desk AIPO/ASEAN/ASPAS 
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6. AIPO Ad-Hoc Meeting on Organizational Matters, yang 
dilaksanakan bulan Juni 2002 di Vietnam, membahas 
masalah-masalah organisasi AIPO, untuk dibawa dalam 

5. AIPO Visit to Japan, bulan Mei 2002. 

3. AIPO Fact Finding Committee (AIFOCOM) yang 
diselenggarakan akhir Januari 2002 di Hanoi, Vietnam, 
membahas tentang upaya bersama memberantas obat-obat 
terlarang di kawasan A SEAN. 

4. AIPO Feasibility Study Group ke Brussels dan Strassbourg 
bulan Pebruari 2002 dalam rangka mempelajari dan mengkaji 
hal-hal yang berkaitan dengan adanya usulan pembentukan 
Parlemen ASEAN. 

I. Pertemuan Tahunan ke-10 Annual Meeting of the Asia 
Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang diselenggarakan 
pada bulan Januari 2002 di Honolulu, Hawaii. Pertemuan 
tahunan APPF dimaksudkan untuk menggalang kerjasama 
dan mencari pemecahan bersama atas berbagai masalah yang 
berkembang di kawasan Asia Pasifik. Keanggotaan dalam 
APPF bersifat terbuka dan tidak eksklusif serta tidak 
menjurus kepada terbentuknya blok. 

2. Sidang Umum ke-3 the Association of Asian Parliaments for 
Peace (AAPP) bulan April 2002 di Beijing, China. Pertemuan 
ini dimaksudkan untuk memajukan perdamaian dunia pada 
umumnya dan perdamaian di benua Asia pada khususnya 
serta mengembangkan kerjasama dan persatuan di antara 
sesama wakil-wakil rakyat di Asia. 

Di samping menyelenggarakan konperensi diatas, dalam Tahun 

sidang 2001-2002 ini DPR RI juga berpartisipasi dalam beberapa 
konperensi regional, antara lain : 
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1. Pembahasan RAPBN Tahun 2002 
Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Rapat Kerja 

Pembicaraan Tingkat 111/Pembahasan RUU APBN Tahun 
Anggaran 2002 tanggal 1-23 Oktober 2001, Panitia Anggaran 
DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan selaku 
wakil Pemerintah guna membahas : 

a. Rincian Pengeluaran Rutin 

b. Pengeluaran Pembangunan, dan 

c. Dana Perimbangan. 

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/200 l Tentang 
Laporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI oleh Lembaga Tinggi 
Negara pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, maka laporan 
kegiatan Panitia Anggaran DPR-RI mulai dari tanggal 17 
Nopember 200 l sampai dengan 19 Juli 2002 sebagai berikut: 

G. PANITIAANGGARAN 

Kesemua aktivitas DPR RI ke forum-forum intemasional 
sebagaimana diuraikan diatas, dibawah koordinasi Badan Kerja 
Sama Antar Parlemen, memberikan dampak positif bagi 
peningkatan peranan diplomasi Indonesia di fora Intemasional 
yang ditempuh melalui jalur parlemen, disamping memberikan 
kemanfaatan bagi Dewan dalam rangka memberikan pengalaman 
berskala intemasional bagi para Anggota Dewan di berbagai 
forum. Bahkan DPR-RI sedang mempersiapkan diri untuk 
memimpin organisasi AIPO untuk kurun waktu satu tahun ke 
depan sebagai Presiden AIPO dan akan menjadi tuan rumah 
penyelenggaraan Sidang Umum AIPO ke-24 tahun 2003 

Sidang Umum AIPO ke-23 di Hanoi, September yang akan 
datang. 
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2) Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa sesuai dengan account yang telah disetujui dalam 
Rapat Kerja tanggal 23 Oktober 2001, belanja pegawai 
meningkat dari Rp40.664,8 miliar menjadi Rp40.748,2 
miliar atau mengalami tambahan sebesar Rp83,4 miliar. 
Kenaikan Belanja Pegawai TA 2002 sebesar Rp83,4 
miliar tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan 
asumsi nilai tukar dari Rp8.500,- per US$ menjadi 
Rp9.000,- per US$ dan pengalihan pegawai antar 
Departemen/Lembaga dengan perincian sebagai berikut : 

: Rp 10.043.000.000,- 
c. Belanja Pengeluaran 

Rutin Lainnya 

Rp 1. 314.000.000,- b. Belanja Barang sebesar 

83.400.000,- a. Belanja Pegawai sebesar Rp 

1) Panitia Anggaran DPR RI dan-Pemerintah sepakat 
bahwa rincian pengeluaran rutin yang dibahas dalam 
rapat meliputi: 

..,. a. Rincian Pengeluaran Rutin 

Setelah dilakukan pembahasan secara intensif baik dalam forum 
rapat kerja maupun perumusan di rapat panja, maka dapat 
disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut. 

Untuk efisiensi dan efektivitas pembahasan, Rapat Kerja 
membentuk 3 (tiga) Panja yang sesuai dengan pokok bahasannya, 
yaitu Panja Pengeluaran Rutin, Panja Pengeluaran Pembangunan, 
dan Panja Dana Perimbangan. 
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3) Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk 
menaikan uang ]auk pauk (ULP) TNI dan Polri sebesar 
Rp2.500,~/hari/orang yang diambilkan dari pos anggaran 

No. Dept./Lembaga Penambahan/ Keterangan 
Peniru.ranizan 

1. Dep. Dalarn 22.141.243 - Menarnpung pegawai BAKNAS 
Negeri yang dialihkan dari Dep. 

Transmizrasi 
2. Dep. Luar Negeri 82.147.101 - Kenaikan asumsi kurs dari 

Rp8.500,- per US$ menjadi 
Ro9.000,- oer US$ 

3. Dep Kehakiman 2.027.644 - Kenaikan asumsi kurs dari 
&HAM Rp8500,- per US$ menjadi 

Rp9.000,- per US$ 
4. Dep. Keuangan 132.866.825 - Perlu tambahan PNS untuk 

kantor baru (pegawai harian 
akan di PNS kan) 

- Insentif untuk PNS Ditjen 
Paiak /Ditien Bea dan Cukai 

5. Dep. Pertanian (2.858.908) - Pusat Karantina dialihkan dari 
Dep. Pertanian ke Dep. 
Kelautan dan Perikanan 

6. Dep. 977.786 - Kenaikan asumsi kurs dari 
Perindustrian & Rp8.500,- per US$ menjadi 
Pedagangan Rp9.000,- per US$ (Atase 

Perdagangan) 
7. Dep. Kesehatan (56.182.004) - dengan berubahnya status 

Rumah Sakit meniadi Perian 
8. Dep. Kelautan 2.858.907 - Menampung PNS yang 

dan Perikanan dialihkan dari Dep. Pertanian 
(Pusat Karantina) 

9. Menteri Negara 3.954.042 - Pengembangan organisasi 
BUMN Kantor Men.Neg BUMN dari 

Ditjen P-BUMN di Lingkungan 
DepKeu menjadi Kantor 
Men.Neg. 

10. Men.Neg. 274.597 - Kenaikan asumsi kurs dari 
Pendayagunaan Rp8.500,- per US$ menjadi 
Aparatur Negara Rp9.000,- per US$ [Atase 

Perdazanaan] 
Jumlah 188.207.234 
BelaJtja ( 104.807.234) 
Tranaito 
Jumlah 83.400.000 

• 

(dalam ribu rupiah) 
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5) Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa tambahan Belanja Barang sebesar Rp 1.314,3 

' No. Dept./Lembaga Penambahan/ Keterangan 
Pen~ · · ···· 

1. Kepolisian 232.607,2 - Menampung anggaran 
Negara RI kenaikan uang makan 
(POLRI) /!auk pauk bagi 254.912 

anzzota Keoolisian RI 
2. TNI 316.933,2 - Menampung anggaran 

kenaikan uang makan 
/!auk pauk bagi 347.327 
anazota TNI 

Jumlah 549.540,4 - Menampung anggaran 
kenaikan uang makan 
/!auk pauk bagi 602.239 
anggota Kepolisian RI dan 
TNI 

(dalam juta rupiah) 

dana cadangan tanggap darurat sejumlah Rp549,5 miliar 
dengan catatan, agar TNI dan Polri mampu memberikan 

jaminan keamanan kepada rakyat terutama untuk daerah- 
daerah rawan/konflik, meminimalkan penyelundupan 
dan semakin meningkatkan transparansi keuangan. 

4) Dengan adanya tambahan anggaran untuk tunjangan 
lauk pauk bagi TNI/Polri sesuai dengan kesepatan 
tersebut di atas, maka jumlah belanja pegawai yang 
semula dalam I-Account basil kesepatan tanggal 23 
Oktober 2001 ditetapkan sebesar Rp40.748,2 miliar 
berubah menjadi Rp 41.297,7 miliar, atau naik sebesar 
Rp 549,5 miliar. 

Kenaikan Belanja Pegawai untuk uang makan/lauk pauk 
basil kesepakatan Rapat Pleno Panitia Anggaran DPR-RI 
tanggal 5 Desember 200 l sebesar Rp549,5 miliar 
tersebut dialokasikan masing-rnasing dengan perincian 
sebagai berikut : 
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/"' 
No. Dept./Lembaga Jumlah Keterangan 

I. Mahkamah 2.500.000 - Pengembangan struktur 
Agung organisasi 

2. Dep 125.000.000 - Cicilan Hutang ke lndustri 
Pertahanan Strategis 

3. Dep. 135.000.000 - Rehab LP, Bah an makanan 
Kehakiman dan Napi, Ookumen Keimigrasian 
HAM 

4. Dep. Keuangan 563.200.000 - Pengembangan organisasi 
terutama Ditjen Pajak dan 
Ditjen Bea Cukai. 

5. Dep. 9.000.000 - Pengembangan organisasi 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 

6. Dep. Energi & 10.000.000 - Pengembangan organisasi 
Sumber Daya Ditjen Geologi & Sumber Daya 
Mineral Mineral 

7. Dep. Agama 17.401.099 - Penyesuaian indeks satuan 
belania untuk Madrasah 

8. Dep. 10.000.000 - Pengembangan organisasi 
Pemukiman & tambahan 24 Balai 
Praswil 

9. Men. Neg. 5.389.756 - Ditjen Pembinaan BUMN 
BUMN meniadi Meneg 

(dalam rlbu rupiah) 

Alokasi Tambahan Anggaran Belanja Barang Dalam Negeri 

miliar dialokasikan untuk 17 (tujuh belas) Departemen/ 
Lembaga sebesar Rpl.250,0 miliar, termasuk Belanja 
Transito sebesar Rp200,26 miliar dan untuk penyesuaian 
Belanja Barang Luar Negeri di 11 (sebelas) Departemen/ 
Lembaga sebesar Rp 64,3 miliar, termasuk belanja 
transito sebesar Rp 17,09 miliar. Adapun Departemen/ 
Lembaga yang menerima tambahan alokasi belanja 
barang sebagai berikut: 
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10. Men. Neg. 12.000.000 - *)Tambahan biaya penyeleng- 
Lingkungan garaan KTT 
Hid up - Lingkungan Hidup 

11. Sadan Intelijen 30.000.000 - Pengembangan organisasi dan 
Negara kegiatan intelijen dari BAKIN 

menjadi BIN (setingkat 
Menteri} 

12. Men. Neg. 2.548.819 - Pengembangan Org. Bappenas 
PPN/Bappenas menjadi Men.Neg.PPN 

13. Men.Neg. 2.000.000 - Pengembangan Org. dari LIN 
Komunikasi & menjadl Me neg Komunikasi & 

Informsasi Informasi. 

14. Kepolisian RI 75.000.000 - Biaya pelumas, bahan bakar 
& tunggakan langganan daya 
dan jasa, serta biaya mutasi 

15. Men. Neg.Percep 11.200.000 - Biaya sew a kantor da 
atan Pemb. KT! pengembangan organisasi dari 

Menmud ke Meneg 
16. BKPM 2.000.000 - Untuk biaya promosi dan 

pengembangan kegiatan di 
dalam dan luar negeri 

17 DPR RI 37.500.000 - Tunjangan Komunikasi 
intensif, Penyelesaian RUU 
inisiatif, Kenaikan honor 
tenaaa Ahli. 

Jumlah 1.049. 739.674 - 
Belanja 200.260.326 - **} Cadangan untuk instansi 
Transito /UPT yg belum 

- tersedia dananya dalam DIK 
dan 

- cadangan untuk langganan 
dava dan jasa 

Jumlah 1.250.000.000 - 
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No. Dept./Lembaga Jumlah Keterangan 

1. Kejaksaan Agung 102.046 - Penyesuaian Belanja 
Perwakilan RI diLuar Negeri 

2. Dep. Luar Negeri 43.914.322 - Penyesuaian Belanja 

Perwakilan RI diLuar Negeri 

3. Dep. Kehakiman 1.100.000 - Penyesuaian Belanja Atase 
dan HAM di Luar Negeri 

4. Dep. Pertanian 193.913 - sda 

5. Dep. 126.429 - sda 
Perhubungan 

6. Dep. 588.666 - sda 
Perindustrian & 
Perdagangan 

7. Dep. Pendidikan 927.357 - sda 

Nasional 

8. Dep. Tenaga Kerja 69.579 - sda 
& Transmigrasi 

9. Dep. Kehutanan 36.409 - sda 

10. Men.Neg.Ristek & 39.174 - Penyesuaian Belanja Atase 

Teknologi di Luar Negeri (BATAN) 

11. Men.Neg.PAN 107.676 - Penyesuaian Belanja Atase 
di Luar Negeri 

Jumlah 47.205.571 - Cadangan untuk 
Departemen/Lembaga yang 

kekurangan Belanja Barang 
Luar Negeri antara lain 
rencana pembukaan 
Perwakilan RI di Dubai/ 
Tripoli 

Belanja Transito 17.094.429 - 
Jumlah 64.300.000 - 

(dalam ribu rupiah) 

Alokasi Tambahan Anggaran Belanja Barang Luar Negeri 
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200.000,0 untuk Parpol 

- Biaya Transfer dana APBN 

melalui Kantor Pos 

I 0.000,0 - Biaya Porto pengiriman surat 

3.644.244,0 - Biaya Operasional KPU, Sidang 

Tahunan MPR serta bantuan 

dan - Pernilu 

BA 69 : Belanja Lain- 

lain 

6.124.170,0 

BULOG 

- Dana Kontinjensi 

- Dana cadangan 

Tanggap Darurat 

- Dana Bagi Hasil 

(Upah Pungut PBB) 

- Perawatan Beras 

- BA 62 : Subsidi dan 

transfer Lainnya 

- Tunjangan 

Kesehatan Veteran 

Non Turvet 

- Biaya Rutin KON! 

- Bantuan Kepada PT. 

KAI 

pelunasan obligasi seri HB, klaim 

ganti rugi dsb. 

- Pengembalian (restitusi) atas 

pajak/pungutan ekspor 

75.000,0 

200.000,0 - Pembayaran kepada pihak ketiga 

untuk utang dalam negeri seperti 

275.000,0 

dan 

Klaim Pihak Ketiga 

- Pengembalian Pajak 

Ekspor 

BA 61 : Cicilan dan 

Bunga Utang 

- Tunggakan 

Uraian Keterangan PAGU 

Pengamanan Sidang 

Tahunan MPR RI 

- Jasa Pos dan Giro 

No. 

(dalam juta rupiah) 

6. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa Pengeluaran Rutin Lainnya sebesar Rpl0.043,4 
miliar digunakan untuk : 
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7. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat 
dengan kenaikan uang }auk pauk (ULP) TNI dan Polri 
sebesar Rp2.500,-/hari/orang yang diambilkan dari pos 
anggaran dana cadangan tanggap darurat sejumlah 
Rp549,5 miliar, maka jumlah anggaran yang 
dicadangkan pada pos cadangan tanggap darurat 
berkurang dari semula Rp5.569,0 miliar menjadi 
Rp5.019,4 miliar, sehingga jumlah anggaran pada 
pengeluaran rutin lainnya akan berubah dari semula 
Rpl0.043,4 miliar pada I-Account Hasil Kesepakatan 

- Pengeluaran Be bas 50.000,0 dinas melalui Kantor Pos (Pada 

Porto TA 200 I biaya porto untuk surat 

- Cadangan Tunjangan 200.000,0 din as Pemda ditanggung Pusat, 

Beras PNS/TNl/Polri sedangkan untuk TA 2002 

- Cadangan Dana 1.000.000,0 ditanggung oleh Pemda sendiri) 

Reboisasi - Biaya untuk penyediaan 

- Pembiayaan 200.000,0 kekurangan tunjangan beras PNS, 

Surveyor TNl/Polri bila terjadi kenaikan 

- Belanja Rutin harga beras. 

Lainnya 1.984.244,0 - Dana reboisasi yang akan 

- Cadangan Subsidi 0,0 dipergunakan pada TA 2002 oleh 

BBM Dept. Kehutanan 

- Lainnya 1.984.244,0 - Biaya Jasa surveyor untuk 

verifikasi Master List BKPM dan 

Ditjen Mi gas serta keperluan 

verifikasi Jainnya (Alokasi 

menurun karena verifikasi barang 

ekspor telah dialihkan kepada 

Ditjen Bea dan Cukai) 

- Cadangan untuk belanja 

Dept/Lembaga, termasuk 

pemulihan keamanan dan penegak 

hukum di daerah rawan 
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- Bantuan kpd PT.KAI a.I untuk 
perawatan rel kereta api. 

- Biaya penyimpanan beras 
BULOG diatas 500.000 ton 
ditanggung Pemerintah 

- Dana Kontinjensi untuk Pemda 
Cadangan ini disediakan untuk 
mengantisipasi tidak terpe- 
nuhinya asumsi dasar, teruta-rna 
nilai tukar (kurs) rupiah terhadap 
dolar Amerika, dan harga minyak 
mentah seperti yang ditetapkan 
bersama Pemerintah dan Panitia 
Anggaran DPR-RI, serta rencana 

0,0 
5.019.429,6 

200.000,0 

60.000,0 

10.500,0 

30.000,0 

5.574.629,6 - Premi asuransi kesehatan untuk 
veteran yang tidak memperoleh 
tunjangan veteran yang 
dibayarkan kepada PT.ASKES 

- Bantuan untuk biaya operasional 
KONI 

BULOG 
- Dana Kontinjensi 
- Dana cadangan 

Tanggap Darurat 

- Perawatan Beras 

BA 62 : Subsidi dan 
transfer Lainnya 
- Tunjangan 

Kesehatan Veteran 
Non Turvet 

- Biaya Rutin KONI 
- Bantuan Kepada PT. 

KAI 

- Pembayaran kepada pihak ketiga 
untuk utang dalam negeri seperti 
pelunasan obligasi seri HB, klaim 
ganti rugi dsb. 

- Pengembalian (restitusi) atas 
pajak/pungutan ekspor 

KETERANGAN NO URA IAN PAGU 

l. - BA 61 : Cicilan dan 275.000,0 
Bunea Utan& 

- Tunggakan dan 200.000,0 
Klaim Pihak Ketiga 

- Pengembalian Pajak 75.000,00 
Ekspor 

\. 

- Dana Bagi Hasil 
(Upah Pungut PBB) 

2. 

(dalasn juta rupiah) 

tanggal 23 Oktober 2001 menjadi Rp9.493,9 miliar, 
dengan rincian sebagai berikut : 



355 

1. Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa dana kontinjensi pembangunan sebesar Rpl 
triliun yang Rp650 miliar berasal dari: dana kontinjensi 
Rp I, 15 triliun yang disisihkan untuk kontinjensi 
pembangunan, dan sebesar Rp350 miliar yang berasal 
dari cadangan anggaran pembangunan yang disisihkan 
Pemerintah, digunakan untuk penambahan anggaran 
pembangunan yang menduduki prioritas tinggi. 

Namun demikian, Pemerintah berpendapat bahwa 
cadangan Anggaran Pembangunan diperlukan sebagai 
antisipasi jika sasaran penerimaan negara tidak tercapai, 
antara Iain karena adanya kencenderungan penurunan 
harga minyak di pasar internasional. 

2. Adapun perincian anggaran pembangunan menurut 
Departemen/Lembaga adalah sebagai berikut: 

b. Rincian Pengeluaran Pembangunan 

8) Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat 

bahwa cadangan tanggap darurat diperlakukan 
sebagai cadangan umum yang dapat digunakan untuk 
kepentingan belanja rutin maupun belanja 
pembangunan. 
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(dalam juta rupiah I 

APBN 2002 

Usulan Persetujuan 

Kode Uraian Pemerintah Panitia 

(1) Anggaran 

( 2) 

01 MAJELIS PERMUSYAWARATAN 1.500,0 1.500,0 

RAKYAT - 
02 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 24.000,0 24.000,0 

03 DEW AN PERTIMBANGAN AGUNG 1.500,0 1.500,0 

04 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 40.000,0 40.000,0 

05 MAHKAMAH AGUNG 35.000,0 35.000,0 

06 KEJAKSAAN AGUNG 90.000,0 100.000,0 

07 KEPRESIDENAN 14.000,0 16.000,0 

08 SEKRET ARIA T W AKIL PRESIDEN 10.000,0 11.000,0 

09 SEKRET ARIA T NEGARA 35.000,0 35.000,0 

10 DEP. DALAM NEGERI 70.000,0 75.000,0 

II DEP. LUAR NEGERI 40.000,0 40.000,0 

12 DEP. PERTAHANAN 1.398.000,0 1.438.000,0 

13 KEPOLISIAN NEGARA 450.000,0 485.000,0 

14 DEP. KEHAKIMAN DAN HAM 330.000,0 344.000,0 

15 DEP. KEUANGAN 100.000,0 320.000,0 

16 DEP. PERTANIAN 1.300.000,0 1.400.000,0 

17 DEP. KEHUTANAN 110.000,0 112.000,0 

18 DEP. PERJNDUSTRIAN DAN 350.000,0 400.000,0 

PERDAGANGAN 

19 DEP. ENERGI DAN SUMBER DAYA 800.000,0 825.000,0 

MINERAL 

20 DEP. PERHUBUNGAN 1.160.000,0 1.235.000,0 

21 DEP. PENDIDIKAN NASIONAL 7.083.700,0 7.083.700,0 

22 DEP. KESEHATAN 2.378.000,0 2.403.000,0 

ANGGARAN PEMBANGUNAN MENURUT DEPARTEMEN/LEMBAGA TAHUN 2002 

(RUPIAH MURNI) 
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23 DEP. SOSIAL 1.220.000.0 1.270.000,0 

24 DEP.AGAMA I. I 30.000,0 l. l 30.000,0 

25 DEP. TENAGA KERJA DAN 675.000,0 700.000,0 

TRANSMlGRASI 

26 DEP. KELAUTAN DAN PERJKANAN 665.000.0 665.000,0 

27 DEP.PERMUKIMAN DAN PRASARANA 3.834.000,0 3.995.500,0 

WJLAYAH 

28 MENKO. BID ANG POLITIK DAN 15.000,0 15.000,0 

KEAMANAN 

29 MENKO. BIDANG PEREKONOMIAN 12.000,0 12.000,0 

30 MENKO. BID ANG KESEJAHTERAAN 14.000,0 14.000,0 

RAKYAT 

31 MENEG. KEBUDAYAAN DAN 118.000,0 123.000,0 

PARIWISATA 

32 MENEG. RISET DAN TEKNOLOGI 96.000,0 105.000,0 

33 MENEG. LINGKUNGAN HIDUP 15.000,0 18.000,0 

34 MENEG. KOPERASJ DAN UKM 100.000,0 100.000,0 

35 MENEG. PEMBERDA Y AAN 30.000,0 30.000,0 

PEREMPUAN 

36 MENEG. PENDA Y AGUNAAN 12.000,0 12.000,0 

APARATUR NEGARA 

37 MENEG. PPN/KEPALA BAPPENAS 15.000,0 15.000,0 

38 MENEG. PERCEPATAN PEMBANGUNAN 7.000,0 9.500,0 

KTI 

39 MENEG. BAD AN USA HA MILIK 20.000,0 20.000,0 

NEGARA 

40 MENEG. KOMUNIKASJ DAN INFORMASI 9.500,0 9.500,0 

41 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 96.000,0 97.000,0 

Indonesia 

42 BADAN TENAGA NUKLIR 33.000,0 33.000,0 

43 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERATAN 79.000,0 81.500,0 

TEKNOLOGI 

44 LEMBAGA PENERBANGAN DAN 32.000,0 33.000,0 

ANT ARIKSA NASIONAL 

45 BA DAN KOORDINASI SURVEY DAN 32.000,0 33.000,0 
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3. Perincian Anggaran Pembangunan menurut Sektor, 
Subsektor, Program dan Proyek (Satuan 3) diselesaikan 

Keterangan : 
Termasuk Cadangan Sebesar Rp 1,0 triliun 

PEMETAAN NASIONAL 

46 SADAN STANDARDISASI NASIONAL 8.000,0 9.000,0 

47 SADAN PENGA WAS TENAGA NUKLIR l l.000,0 12.000,0 

48 SADAN PENGENDALIAN DAMPAK 54.000,0 56.500,0 

LINGKUNGAN 

49 SADAN KOORDINASI PEN AN AMAN 16.400,0 31.400,0 

MODAL 

50 SADAN PENGEMSANGAN SUMS ER 406.000,0 531.000,0 

DAY A KOPERASI DAN PKM 

51 BA DAN KOORDINAS! KELUARGA 230.000,0 240.000,0 

BERENCANA NASIONAL 

52 SADAN KEPEGA W AIAN NEGARA 14.000,0 20.000,0 

53 BA DAN PUSA T ST A T!ST!K 45.000,0 45.000,0 

54 BADAN rNTELEJEN NEGARA 10.000,0 11.000,0 

55 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 95.000,0 95.000,0 

56 SADAN KEPENDUDUKAN NASIONAL 12.000,0 12.000,0 

57 SADAN PENGAWAS OSAT DAN 50.000,0 50.000,0 

MAKANAN 

58 BAD AN PENGAWASAN KEUANGAN 50.000,0 50.000,0 

DAN PEMBANGUNAN 

59 LEMBAGASANDINEGARA 8.500,0 10.000,0 

60 DEW AN KETAHANAN NASIONAL 3.000,0 3.000,0 

61 LEMBAGA ADMrNISTRASI NEGARA 17.500,0 17.500,0 

62 LEMSAGA rNFORMASI NASIONAL 27.000,0 27.000,0 

63 ARSIP NASIONAL 10.000,0 13.000,0 

64 PERPUST AKAAN NASIONAL 18.500,0 20.000,0 

65 LEMSAGA KET AHANAN NASIONAL 2.000,0 2.000,0 

69 PEMBIA Y AAN DAN PERHITUNGAN 1.301.000,0 248.000,0 

JUMLAH 26.469.100,0 26.469. I 00,0 
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KbF Kebutuhan Fiskal, yaitu kebutuhan suatu Daerah yang diwakili 
(proxy) dengan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin, 
dan tingkat kemahalan; 

KpF Kapasitas Fiskal, yaitu pejumlahan dari PAD, Bagi Hasil Pajak, 
dan Bagi Hasil SDA; 

Keterangan: 

AM Alokasi Minimum, yaitu penjumlahan dari persentase lump sum 
dan persentase Proporsional Belanja Pegawai dari Total DAU; 

DAU 2002 = {AM+(KbF-KpF)} 

sebagai berikut: 
2. 

c. Dana Perimbangan 

1. Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa dalam penerapan Formula Dana Perimbangan 
tentang Alokasi DAU 2002, tidak ada daerah yang akan 
menerima DAU lebih kecil dari DAU Tahun Anggaran 
2001 plus Dana Kontinjensi . 

Pemerintah mengusulkan Formula DAU TA 2002 adalah 

.. 

selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2001 dan 
disampaikan ke Panitia Anggaran. 

Perincian anggaran pembangunan menurut propinsi/ 
wilayah akan disampaikan setelah susunan proyek 
(Satuan 3 ) selesai penyusunannya. 

4. Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah menyetujui 
bahwa anggaran pembangunan dalam tahun 2002 
tersebut sudah termasuk penyediaan dana pendamping 
sebesar Rp4.075 miliar, dana untuk keperluan mengatasi 
kerusuhan sosial/pengungsi sebesar Rp 1.887 miliar, dan 
dana kompensasi penghematan subsidi BBM sebesar 
Rp2.350 miliar. 



c. Sisa Dana Penyeimbang yang sudah diperhitungkan 
untuk Propinsi sebesar Rp 854, 7 miliar 
didistribusikan secara proporsional kepada 
Kabupaten/Kota yang kenaikan DAU-nya telah 

a. Terdapat 72 Kabupaten/Kota yang menerima DAU 
TA 2002 lebih kecil dibandingkan DAU TA 2001 ... 
ditambah Dana Kontinjensi TA 2001, dengan total 
kekurangan sebesar Rp2.850,9 miliar. 

b. Dari total kekurangan sebesar Rp2.850,9 miliar 
tersebut diusulkan untuk dikompensasi dengan 
mengurangi secara proporsional sebesar kekurangan 
tersebut terhadap DAU TA 2002 dari 
Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan. 

4. Sementara itu, perhitungan untuk Daerah Kabupaten/ 
Kota: 

b. Kekurangan sebesar Rpl.415,5 miliar tersebut, 
diambilkan dari Dana Penyeimbang sebesar 
Rp l .200,0 miliar, sedangkan sebesar Rp2 l 5,5 
miliar diperhitungkan dengan mengurangi secara 
proposional sebesar kekurangan tersebut terhadap 
DAU TA 2002 dari 19 Propinsi yang mengalami 
kenaikan. 

3. Berdasarkan Formula tersebut, perhitungan untuk 

Daerah Propinsi menampakkan realitas sebagai berikut: 

a. Terdapat 11 Propinsi yang menerima DAU TA 
2002 lebih kecil dibandingkan dengan DAU TA 
200 l ditambah Dana Kontinjensi TA 200 l, dengan 
total kekurangan sebesar Rpl.415,5 miliar. 

360 



361 

6. Untuk perhitungan DAU TA 2002, 12 kota baru hasil 
pemekaran tahun 200 I, dengan mengingat keterbatasan 
data terutama belum adanya data kapasitas fiskal untuk 
menentukan kesenjangan fiskal (fiscal gap) Kota yang 
bersangkutan, maka perhitungannya belum dapat 
dilakukan secara bersama-sama dengan perhitungan 
DAU Kabupaten/ Kota secara nasional. 

Oleh karena itu ditempuh langkah-langkah sebagai 
berikut: 

7 

Keterangan: 

1) Penyesuaian penyesuaian dilakukan dengan 
menambah atau mengurangi DAU Daerah secara 
proporsiona/ dengan tujuan untuk memperbaiki 
perolehan DAU suatu Daerah. 

2) Dana Penyeirnbang = dana yang digunakan untuk 
mengkompensasi adanya penurunan DAU 2002 
dibandingkan dengan DAU 2001 ditambah Dana 
Kontinjensi. 

DAU 2002 = {AM+(KbF-KpF)} +/- Penyesuaian 1> +Dana 
Penyeimbang 2> 

5. Berdasarkan uraian tersebut Panitia Anggaran DPR RI 
dan Pemerintah sepakat formula yang digunakan 
adalah: 

dikuransi untuk mengkompensasi 72 Kabupaten/ 
Kota yang mengalami penurunan DAU TA 2002 
dibandingkan dengan DAU TA 2001 seperti telah 
dijelaskan pada butir (b ). 
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c. Selain itu, dengan memperhitungkan Jump sum bagi 
12 Kota baru menyebabkan penurunan lump sum 
secara nasional dari yang semula Rp 18,5 miliar 
menjadi Rp17,9 miliar. Namun, tetap diupayakan 
agar semua Kabupaten/Kota tidak ada yang 
mengalami penurunan penerimaan DAU TA 2002 
atau minimal sama dengan penerimaan DAU TA 
2001 ditambah Dana Kontinjensi, kecuali beberapa 
Kabupaten Induk dari Kota baru Tahun 2001 
disebabkan oleh pembagian DAU TA 2002 dengan 

b. Pembagian 12 Kota baru dengan masing-masing 
Kabupaten Induk yang menyebabkan DAU TA 
2002 Kabupaten Induk (3 Kabupaten) dapat lebih 
rendah dibandingkan DAU TA 2001 ditambah 
Dana Kontinjensi TA 2001. 

1) Penghitungan alokasi lump sum secara 
nasional sebesar Rp 1 7 ,9 mi liar; 

2) Penghitungan alokasi proporsional berdasarkan 
Belanja Pegawai yang diperoleh~, dengan 
pembagian secara proporsional berdasarkan 

Belanja Pegawai antara Kabupaten lnduk 

(sebelum adanya pemisahan) dengan kota baru 

yang bersangkutan; 

3) Penghitungan Kesenjangan Fiskal (KF) untuk 
12 Kota baru proporsional berdasarkan jumlah 
penduduk dan luas wilayah antara Kabupaten 
Induk (sebelum adanya pemisahan) dengan 
Kota baru yang bersangkutan, masing-masing 
dengan bobot 50%. 

a. Berdasarkan Alokasi Minimum, dilakukan : 



363 

l. Sejak awal pelaksanaannya, APBN 200 l menghadapi 
tantangan, hambatan, dan tekanan yang sangat berat. Hal 
tersebut terutama berkaitan dengan terjadinya depresiasi 
rupiah, dan meningkatnya suku bunga Sertifikat ·Bank 
Indonesia (SBI) yang cukup jauh dari asumsi dasar yang 
ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 
pertengahan bulan Juni 200 l telah ditempuh langkah- 
langkah penyesuaian sebagaimana dituangkan dalam 

a. UMUM 

Berdasarkan berbagai hal yang berkembang dalam Pembicaraan 
Tingkat I, Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat 
untuk menetapkan berbagai kesimpulan sebagai berikut. 

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 23 
Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 132 dan Pasal 
139 Peraturan Tata Tertib DPR-RI, serta Pasal l l Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2000, pada tanggal 4, 5, 6, dan 7 Desember 2001 
Panitia Anggaran DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan 
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, dalam rangka 
Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Undang-undang 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 
Tentang APBN Tahun Anggaran 2001 

2. Pembicaraan Tk.l/Pembahasan RUU Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 Tentang 
APBN TA 2001 

Kota baru yang bersangkutan. Hal ini wajar 
mengingat secara riil memang terjadi · pengurangan 
jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin 
dan tingkat kemahalan. 



2. Dengan berbagai perkernbangan tersebut, realisasi 
APBN Tahun Anggaran 200 I diperkirakan mengalarni 
beberapa perubahan dari sasaran-sasaran sebagaimana 
yang ditetapkan dalarn Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2000 tentang APBN Tahun Anggaran 200 l 
maupun dalam Paket Kebijakan Penyesuaian APBN 
Tahun Anggaran 2001. Dengan adanya berbagai 
perubahan tersebut, Panitia Anggaran DPR-RI dan 
Pemerintah sepakat bahwa beberapa besaran pokok yang 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 
diperlukan perubahan sehingga menjadi sebagai berikut : 

Asumsi Dasar APBN Perkiraan 
APBN Penyesuaian Realisasi 

Pertumbuhan ekonomi (%) 5,0 3,5 3,5 

Inflasi (%) 7,2 9,3 11,9 

Nilai tukar Rp per US$1 7.800 9.600 10.219 

Harga minyak per bare! (US$) 24,0 24,0 24,6 

Produksi minyak (MBCD) 1.460,0 1.460,0 1.273,0 

Tingkat suku bunga SB! 3 bin 11,5 15,0 16,4 

rata-rata (%) 

Paket Kebijakan Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 
2001 yang disepakati oleh Pemerintah bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat. Namun demikian, berdasarkan hasil 
kajian atas pelaksanaan APBN 2001 selama 10 bulan 
terakhir, Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah 
sepakat bahwa beberapa asumsi dasar yang telah 
ditetapkan dalam Paket Kebijakan Penyesuaian APBN 
Tahun Anggaran 2001 diperkirakan tidak seluruhnya 
dapat terpenuhi, sehingga perlu dilakukan perubahan 
sebagai berikut: 
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Besaran Pokok APBN APBN Perlciraan %thd % thd 

Penyesuaian Realisasi APBN APBN 
Peny 

( 1) Pendapatan Negara dan 113,9 104,8 

Hi bah 263.226, 286.006,1 299.851,2 

5 
J I _..., 

a. Penerimaan dalam 113,9 104,8 

negeri 263.226, 286.006,l 299.841,6 

5 
r ~ 

i. Penertmaan Perpajakan 102,7 99,7 

179.892, 185.260,2 184.736,6 

0 

ii. Penerimaan bukan 138,1 114,3 

tpajak 83.334,5 100.745,9 115.105,0 

b. Hi bah - - - - 

9,6 

(2) Belanja Negara 112,3 104,2 

315.756, 340.325,7 354.578,2 

0 

~. Pengeluaran Rutin 122,5 109,l 

190.092, 213.387,8 232.796,1 

1 

b. Pengeluaran 89,5 86,6 

Pembangunan 143.987,4 145.461,4 39.381,7 

c. Dana Perimbangan 100,9 101,1 

81.676,5 81.476,5 82.400,4 

(3) Surplus/defisit anggaran - 52.529,5 - - 104,2 100,7 

(1) - (2) 54.319,7 54.727,0 

(4) ~embiayaan 104,2 100,7 

52.529,5 54.319,7 54.727,0 

a. Pembiayaan dalam 131,9 128,5 

negeri 33.500,0 34.386,7 *4.188,9 

Perbankan - - - - 

(dalam millar rupiah) 
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1. Penerimaan Perpajakan 

Realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun anggaran 2001 
diperkirakan mencapai Rp184.736,6 miliar (12,5 persen dari 
PDB), berarti 2,7 persen melampaui sasaran yang direncanakan 
dalam APBN induk, namun sedikit lebih rendah apabila 
dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian 

Berdasarkan basil pemantauan dan kajian dan atas 
perkembangan pendapatan negara dan hibah selama 10 bulan 
pelaksanaan APBN 2001, Panitia Anggaran DPR-RI dan 
Pemerintah sependapat bahwa sasaran pendapatan negara dan 
hi bah dalam tahun anggaran 200 I diperkirakan dapat terlampaui, 
yaitu diperkirakan mencapai Rp299 .851,2 mi liar a tau 20,3 persen 
dari PDB. Jumlah tersebut berarti 13,9 persen melampaui sasaran 
yang direncanakan dalam APBN induk, atau 4,8 persen lebih 
tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN 
Tahun Anggaran 2001. Dari jumlah tersebut, 99,9 persen berasal 
dari penerimaan dalam negeri, sedangkan sisanya 0, 1 persen 
berasal dari penerimaan hibah. 

b. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 

3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 
tentang APBN Tahun Anggaran 2001, berbagai 
perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk 
Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN Tahun 
2001, guna memperoleh persetujuan DPR-RI. 

7.550,6 

~i. Nonperbankan 109,4 106,5 

33.500,0 34.386,7 ~6.638,3 

0. ~embiayaan Juar 55,4 52,9 

negeri (neto) 19.029,5 19.933,0 10.538,1 
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b. Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam tahun 2001 
diperkirakan mencapai Rp55.840,8 miliar (3,8 persen dari 
PDB), atau 14,3 persen lebih tinggi dari sasaran yang 
ditetapkan dalam APBN induk, dan 4,5 persen lebih tinggi 
dari target yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun 
Anggaran 200 l. Lebih tingginya realisasi penerimaan PPN 
dan PPnBM tersebut antara lain berkaitan dengan adanya 
langkah-langkah kebijakan optimalisasi penerimaan pajak, 
seperti pencabutan berbagai fasilitas PPN dan PPnBM, 
pelaksanaan program penyisiran (canvassing), pencairan 
tunggakan secara aktif, peningkatan penyuluhan dan 

APBN Tahun Anggaran 2001. Lebih rendahnya perkiraan realisasi 
penerimaan perpajakan tersebut terutama berkaitan dengan lebih 
rendahnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas, pajak bumi 
dan bangunan (PBB), pajak lainnya, serta bea masuk. 

a. Realisasi penerimaan PPh diperkirakan mencapai Rp92.767,2 
miliar (6,3 persen dari PDB), yang berarti 3,7 persen lebih 
rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN induk, atau 
2,3 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam 
Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001. Dari jumlah 
tersebut 75, 1 persen bersumber dari penerimaan PPh non 
migas dan 24,9 persen bersumber dari PPh mi-gas. Lebih 
rendahnya perkiraan realisasi penerimaan PPh tersebut 
terutama disebabkan oleh realisasi berbagai indikator 
ekonomi makro yang tidak mencapai sasarannya, seperti 
lebih tingginya tingkat suku bunga, melemahnya nilai tukar 
rupiah, menurunnya tingkat produksi minyak mentah. Di 
samping itu, ha! tersebut juga berkaitan dengan tidak 
terlaksananya beberapa kebijakan antara lain tertundanya 
rencana pengampunan pajak (tax amnesty), dan adanya 
penundaan pengenaan PPh atas keuntungan Bank Indonesia. 
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pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, serta 
pemeriksaan sederhana lapangan atas pengusaha yang tidak 
melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan menjadi 
pengusaha kena pajak. 

c. Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dalam tahun 200 I 
diperkirakan mencapai Rp6.289,4 miliar (0,4 persen dari 
PDB), atau 11,5 persen lebih tinggi dari sasaran yang 
ditetapkan dalam APBN induk atau sama dengan sasaran 
yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 
2001. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan PBB 
Rp4.800,0 miliar atau 76,3 persen, dan BPHTB Rp 1.489,4 
miliar atau 23, 7 persen. Tercapainya sasaran penerimaan PBB 

dan BPHTB tersebut selain dipengaruhi oleh perkembangan 
berbagai variabel ekonomi makro, seperti tingkat 
pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, juga berkaitan dengan 
berbagai kebijakan di bidang PBB dan BPHTB yang 
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PBB dan 
BPHTB, seperti implementasi dari Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1997 Tentang BPHTB, serta peningkatan 
pengawasan aktif terhadap pelaksanaan pembayaran PBB dan 
BPHTB secara terpadu dengan pemerintah daerah. 

d. Realisasi penerimaan cukai dalam tahun 2001 diperkirakan 
mencapai Rpl 7.621,9 miliar (1,2 persen dari PDB), yang 
berarti 3, I persen melampaui sasaran yang dianggarkan 
dalam APBN induk, atau 0, I persen lebih tinggi dari sasaran 
yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 
2001. Lebih tingginya realisasi penerimaan cukai tersebut 
terutama berkaitan dengan kebijakan penyesuaian harga jual 
eceran dan tarif cukai basil tembakau dalam tahun 200 I, yang 
disertai dengan langkah-langkah dan upaya pemberantasan 
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h. Dalam pos penerimaan pajak/pungutan ekspor, realisasinya 
dalam tahun 2001 diperkirakan mencapai Rp720,2 miliar, 
yang berarti 81,4 persen lebih tinggi dari sasaran yang 
dianggarkan dalam APBN induk, atau 18,6 persen melampui 

g. Dalam pos penerimaan bea masuk, realisasinya diperkirakan 
mencapai Rp9.827,6 miliar (0,7 persen dari PDB) yang 

berarti 1,5 persen lebih rendah dari sasaran yang dianggarkan 
dalam APBN induk, atau 5,5 persen lebih rendah dari sasaran 
yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 
2001. Hal tersebut · antara lain disebabkan oleh adanya 
penurunan tarif bea masuk terutama untuk kornoditi yang 
terkait dengan perjanjian intemasional berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

pita cukai palsu, pemberantasan terhadap barang kena cukai 
(BKC) yang seharusnya berpita cukai tetapi tidak berpita 
cukai, pengawasan terhadap peredaran BKC yang tidak 
berpita cukai, serta pemberantasan penyelundupan BKC. 

e. Realisasi penerimaan pajak lainnya yang berupa penerimaan 
bea meterai diperkirakan mencapai Rpl.669,5 miliar, yang 
berarti 1,9 persen melampaui sasaran yang dianggarkan 
dalam APBN induk, atau 13,8 persen lebih rendah dari 
sasaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun 
Anggaran 2001. Lebih rendahnya perkiraan realisasi 
penerimaan pajak lainnya terutama disebabkan oleh lebih 
rendahnya jumlah transaksi yang memerlukan bea meterai. 

f. Realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional 
diperkirakan rnencapai Rpl0.547,8 miliar, yang berarti 1,7 
persen lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 

induk, namun 4,2 persen lebih rendah dari target yang 
ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001. 
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a. Untuk penerimaan SDA, realisasinya diperkirakan mencapai 
Rp86.658,3 miliar (5,9 persen dari PDB) yang berarti 34,4 
persen lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 
induknya dan 9, 1 persen melampaui target yang dianggarkan 
dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001. Lebih 
tingginya perkiraan realisasi penerimaan SDA tersebut 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Berdasarkan · hasil pemantauan dan kajian dan atas kinerja 
PNBP selama I 0 bulan pelaksanaan APBN 200 I, Panitia 
Anggaran DPR-Rl dan Pemerintah sependapat bahwa sasaran 
PNBP dalam tahun anggaran 200 I diperkirakan dapat terlampaui, 
yaitu diperkirakan mencapai Rpl 15.105,0 miliar (7,8 persen dari 
PDB). Jumlah tersebut berarti 38,l persen melampaui sasaran 
yang dianggarkan dalam APBN induknya, atau 14,3 persen lebih 
tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN 
Tahun Anggaran 200 I. Terlampauinya sasaran PNBP tersebut 
antara lain disebabkan oleh lebih tingginya realisasi SDA migas 
sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Amerika Serikat, lebih tingginya realisasi penerimaan royalti dari 
SDA sektor pertambangan umum, serta terlampauinya sasaran 
PNBP lainnya sebagai akibat adanya penerimaan yang berasal 
dari pengembalian kelebihan subsidi pangan dan subsidi listrik 
tahun anggaran 1999/2000. 

sasaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun 

Anggaran 2001. Hal tersebut Jebih banyak dipengaruhi oleh 
semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Komponen yang 
cukup besar perannya terhadap penerimaan pajak/pungutan 
ekspor adalah pajak/pungutan atas CPO (crude palm oil) dan 
produk turunannya. 
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b. Realisasi penerimaan SDA minyak bumi dalam tahun 
anggaran 2001 diperkirakan mencapai Rp 60.037,7 miliar, 

yang berarti 30, 7 persen melampaui sasaran yang 
dianggarkan dalam APBN induk, atau sekitar 3,8 persen lebih 
tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN 
Tahun Anggaran 2001. Sementara itu, realisasi penerimaan 
SDA gas alam diperkirakan mencapai Rp 21.847,0 miliar 
atau 58,4 persen melampaui sasaran yang direncanakan dalam 
APBN induk, dan 25,8 persen lebih tinggi dari sasaran yang 
ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001. 
Faktor penyebab tingginya perkiraan realisasi penerimaan 
SDA migas, selain melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat, juga berkaitan dengan adanya 
penerimaan minyak bumi tahun anggaran 2000 yang baru 
disetorkan dalam tahun anggaran 2001. 

c. Realisasi penerimaan SDA pertambangan umum diperkirakan 
mencapai Rp 1.627,l miliar, yang berarti 75,3 persen 
melampaui sasaran yang ditetapkan, baik dalam APBN 
induknya maupun dalam Penyesuaian APBN Tahun 
Anggaran 2001. Hal tersebut antara lain akibat dari 
peningkatan produksi dan melemahnya nilai tukar rupiah 
terhadap dolar Amerika Serikat. Penerimaan tersebut terdiri 
dari penerimaan iuran tetapllandrent Rp 19,4 miliar dan 
penerimaan eksplorasi dan eksploitasi/roya/ty Rp 1.607,7 
miliar. 

terutama disebabkan oleh terlampauinya sasaran penerimaan 
SDA minyak bumi, SDA gas alam, dan SDA pertambangan 
umum, sekalipun penerimaan SDA perikanan tidak mencapai 
sasaran seperti yang dianggarkan. 
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e. Realisasi penerimaan SDA perikanan diperkirakan hanya 
mencapai Rp 145,9 miliar atau sekitar 50,0 persen di bawah 
target yang dianggarkan dalam APBN induk maupun 
Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001. Hal tersebut 
antara lain berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
142 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan 
Perikanan belum dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan 
di lapangan. Selain itu, hingga bulan September 2001 baru 
terselesaikan 4 (empat) buah keputusan menteri terkait 
sebagai pelaksanaan operasional, yaitu masing-masing 2 
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, 1 Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta 1 Keputusan 
Menteri Keuangan, serta baru dilakukannya sosialisasi tata 
cara pendaftaran ulang perizinan perikanan kepada pelaku 
usaha penangkapan ikan. Dalam upaya meningkatkan 
penerimaan SDA perikanan, Panitia Anggaran DPR-Rl dan 
Pemerintah sepakat bahwa kegiatan penangkapan ikan secara 
tidak sah (illegal fishing) harus ditekan. 

d. Realisasi penerimaan SDA kehutanan dalam tahun 2001 
diperkirakan sesuai dengan yang ditargetkan dalam 
Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001, yaitu mencapai 
Rp 3.000,6 miliar, yang berarti 14,3 persen lebih rendah dari 

sasaran yang ditetapkan dalam APBN induk. Jumlah tersebut 
meliputi dana reboisasi Rp I. 751,4 miliar, provisi sumber 
daya hutan Rp 1.201,2 miliar, dan iuran hak pengusahaan 
hutan Rp 48, I miliar. Dalam upaya meningkatkan 
penerimaan SDA kehutanan, Panitia Anggaran DPR-Rl dan 
Pemerintah sepakat bahwa kegiatan penebangan kayu secara 
tidak sah (illegal toging) agar dihentikan. 



373 

3. Hibah 

Realisasi hibah dalam tahun anggaran 2001 diperkirakan 
mencapai Rp9,6 miliar. Jumlah tersebut berasal dari USAID yang 
digunakan untuk program pencegahan HIV I AIDS dan dari 
pemerintah Jepang yang digunakan untuk program bantuan bagi 
anak perempuan jalanan dari resiko pelecehan seksual (assisting 
girl street children at risk of sexual abuse). 

g. Realisasi PNBP lainnya dalam tahun 200 l diperkirakan 
mencapai Rp 18.006,8 miliar yang berarti jauh lebih tinggi 
dari target yang ditetapkan, baik dalam APBN induknya 
maupun dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 
200lnya. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 
penerimaan berupa pengembalian kelebihan subsidi listrik 
tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp 3.423,4 rniliar, dan 
pengembalian kelebihan · subsidi pangan tahun anggaran 
1999/2000 sebesar Rp 3.643,7 miliar yang tidak direncanakan 
dalam APBN induknya. 

f. Realisasi penerimaan yang bersumber dari bagian Pemerintah 
atas laba BUMN diperkirakan mencapai Rp l 0.439,9 miliar 
(0,7 persen dari PDB) yang berarti 0,6 persen lebih rendah 
dari sasaran yang dianggarkan dalam APBN induk, namun 
16,0 persen lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan dalam 
Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 200 l. Tercapainya 
target penerimaan tersebut berkaitan dengan berbagai upaya 
dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam rangka 
meningkatkan kinerja BUMN, serta adanya kenaikan ''pay 
out ratio" beberapa BUMN yang dipandang layak dan 
mampu, serta mempunyai kinerja keuangan yang memadai. 
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a. Realisasi belanja pegawai diperkirakan mencapai 
Rp39.544,4 miliar atau 2,7 persen terhadap PDB. Jumlah ini 
berarti 1, I persen lebih rendah bila dibandingkan dengan 
pagu anggaran yang direncanakan dalam APBN induknya, 
namun 3,5 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagu 

1. Pengeluaran Rutin 

Realisasi pengeluaran rutin dalam tahun anggaran 2001 
diperkirakan mencapai Rp232. 796, I miliar (15,8 persen dari PDB) 
yang berarti 22,5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan 
anggaran yang direncanakan dalam APBN induknya, dan 9,1 
persen Jebih tinggi dibandingkan dengan pagu anggaran yang 
ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001. 
Lebih tingginya perkiraan realisasi pengeluaran rutin tersebut 
terutama berkaitan dengan relatif tingginya perkiraan realisasi 
anggaran untuk pembayaran bunga utang dan subsidi. 

Berdasarkan basil pemantauan dan kajian dan atas 
perkembangan belanja negara selama I 0 bulan pelaksanaan APBN 
200 I, Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sependapat 
bahwa realisasi belanja negara akan melampaui anggaran yang 
ditetapkan, yaitu diperkirakan mencapai Rp354.578,2 miliar atau 
24 persen dari PDB. Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran 

yang direncanakan dalam APBN induknya, jumlah tersebut berarti 
mengalami peningkatan 12,3 persen, namun jika dibandingkan 
dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN 
Tahun Anggaran 200 I, jumlah tersebut berarti lebih tinggi sekitar 
4,2 persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi anggaran belanja 
negara tersebut berkaitan dengan lebih besarnya perkiraan realisasi 
anggaran belanja pemerintah pusat maupun perkiraan realisasi 
dana perimbangan. 

c. BELANJA NEGARA 
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anggaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun 
Anggaran 2001. Perkiraan realisasi belanja pegawai yang 
cukup tinggi tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih 
tingginya realisasi pembayaran gaji dan pensiun, di samping 
berkaitan dengan adanya pembatalan pengalihan beberapa 
unit pelaksana teknis (UPT) ke daerah dan belum selesainya 
proses pengalihan pegawai pusat ke daerah. 

b. Realisasi belanja barang dalam tahun anggaran 2001 
diperkirakan mencapai Rp9.603,7 miliar (0,7 persen terhadap 
PDB) yang berarti 0,9 persen lebih rendah dari pagu anggaran 
yang direncanakan dalam APBN induknya, atau 3,1 persen di 
bawah pagu anggaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian 
APBN Tahun Anggaran 200 I. Lebih rendahnya perkiraan 
realisasi belanja barang tersebut terutama dipengaruhi oleh 
lebih rendahnya perkiraan realisasi belanja barang luar negeri 
dari pagu yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja barang 
dalam negeri diperkirakan sesuai dengan pagu yang 
dianggarkan baik dalam APBN induknya maupun 
Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001. 

c. Realisasi pembayaran bunga utang dalam tahun 2001 
diperkirakan mencapai Rp95.527,l miliar (6,5 persen dari 
PDB) yang berarti 24,8 persen melampaui pagu anggaran 
yang direncanakan dalam APBN induk, atau 6, 7 persen lebih 
tinggi dari pagu yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN 
Tahun Anggaran 200 I. Lebih tingginya perkiraan realisasi 
pembayaran bunga utang tersebut berkaitan dengan lebih 
besarnya perkiraan realisasi beban pembayaran bunga utang 
dalam negeri dan bunga utang luar negeri. 

d. Realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri diperkirakan 
mencapai Rp66.250,6 miliar, atau sekitar 24 persen 
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melampaui pagu anggaran yang direncanakan dalam APBN 
induknya, atau 8,3 persen lebih tinggi dari anggaran yang 
ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001. 
Lebih tingginya perkiraan realisasi pembayaran bunga utang 
dalam negeri tersebut terutama disebabkan oleh lebih 
tingginya realisasi suku bunga SBI-3 bulan dari asumsi dasar 
yang ditetapkan. 

e. Realisasi pembayaran bunga utang luar negeri diperkirakan 
mencapai Rp29.276,5 miliar, yang berarti sekitar 26,8 persen 
di atas pagu yang direncanakan dalam APBN induk, atau 3, 1 
persen lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam 
Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 200 l. Lebih tingginya 
perkiraan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri 
tersebut terutama disebabkan oleh lebih besarnya depresiasi 
rupiah dari yang diperkirakan semula, baik pada APBN induk 
maupun dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 200 l. 

f. Realisasi pembayaran subsidi dalam tahun 200 l diperkirakan 
mencapai Rp81.574,5 miliar (5,5 persen dari PDB) yang 
berarti 51,2 persen melampaui pagu yang dianggarkan dalam 
APBN induknya, atau sekitar 23, l persen lebih tinggi dari 
pagu anggaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN 
Tahun Anggaran 200 l. 

g. Realisasi beban subsidi BBM dalam tahun anggaran 200 l 
diperkirakan mencapai Rp 68.380,8 miliar (4,6 persen 
terhadap PDB), yang berarti 65,6 persen lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan pagu subsidi yang dianggarkan dalam 
APBN induknya, dan 27,2 persen lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan 
dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 200 l. Lebih 
tingginya perkiraan realisasi beban subsidi BBM tersebut 
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terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi 
volume konsumsi BBM dalam negeri dari perkiraan semula, 
yakni dari sekitar 52,8 juta kiloliter menjadi sekitar 56,6 juta 
kiloliter, dan lebih besamya depresiasi nilai tukar rupiah 
terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, lebih tingginya 
perkiraan realisasi beban subsidi BBM tahun 200 l juga 
disebabkan oleh perlunya ditampung beban kekurangan 
pembayaran subsidi BBM tahun anggaran 2000 sebesar 

Rp5.630,3 miliar sesuai dengan basil audit BPKP. 

h. Realisasi pembayaran subsidi non-BBM dalam tahun 2001 
diperkirakan mencapai Rp13. J 93,7 miliar (0,9 persen 
terhadap PDB), yang berarti menunjukkan peningkatan 4,3 
persen bila dibandingkan dengan pagu yang dianggarkan 
dalam APBN induknya, dan 5,6 persen lebih tinggi 
dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan dalam 
Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 200 I. Lebih tingginya 
perkiraan realisasi beban subsidi tersebut selain berkaitan 
dengan lebih tingginya perkiraan realisasi subsidi pangan, 
juga dipengaruhi oleh lebih tingginya perkiraan realisasi 
subsidi lainnya sebagai akibat adanya tambahan beban 
subsidi untuk menutup selisih kurs ongkos naik haji. 

1. Realisasi pengeluaran rutin lainnya dalam tahun anggaran 
2001 diperkirakan mencapai Rp6.546,4 miliar atau 0,4 persen 
terhadap PDB. Perkiraan realisasi pengeluaran rutin lainnya 
tersebut berarti 34, l persen lebih rendah bila dibandingkan 
dengan pagu yang dianggarkan dalam APBN induknya, atau 
sekitar 30,6 persen di bawah pagu anggaran yang ditetapkan 
dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 200 l. Lebih 
rendahnya perkiraan realisasi pengeluaran rutin lainnya 
tersebut terutama disebabkan oleh adanya penghematan pada 
pos belanja rutin lain-lain. 
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a. Realisasi pembiayaan pembangunan rupiah (murni) 
diperkirakan mencapai Rpl9.712,l miliar (1,3 persen dari 
PDB) yang berarti 9,3 persen lebih rendah dari pagu anggaran 
yang disediakan dalam APBN induknya, atau 9,2 persen di 
bawah alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian 
APBN Tahun Anggaran 200 I. Lebih rendahnya perkiraan 
realisasi pembiayaan tersebut terutama berkaitan dengan lebih 
rendahnya realisasi pembiayaan departemen/lembaga. Hal 
tersebut di samping sebagai akibat dari adanya keterlambatan 
dalam pelaksanaan proyek-proyek sektoral, juga berkaitan 
dengan pelaksanaan Paket Kebijakan Penyesuaian APBN 
Tahun Anggaran 2001, yaitu berupa penajaman prioritas dan 
penghematan pembiayaan pembangunan rupiah pada 
berbagai departemen/lembaga. 

b. Realisasi pengeluaran pembangunan lainnya diperkirakan 
melampaui pagu anggaran, baik yang ditetapkan dalam 
APBN induknya maupun yang ditetapkan dalam Penyesuaian 

Realisasi pengeluaran pembangunan dalam tahun anggaran 
2001 diperkirakan mencapai Rp39.381,7 miliar (2,7 persen dari 
PDB) yang berarti 10,5 persen lebih rendah dari pagu anggaran 
yang ditetapkan dalam APBN induknya, atau 13,4 persen di 
bawah alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian 
APBN Tahun Anggaran 200 I. Lebih rendahnya perkiraan realisasi 
pengeluaran pembangunan tersebut selain dipengaruhi oleh 
berbagai faktor internal seperti belum cukup kondusifnya faktor 
keamanan dan kestabilan dalam negeri di beberapa daerah yang 
berdampak pada pelaksanaan proyek-proyek sektoral, juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, terutama laju pencairan 
pinjaman luar negeri. 

2. Pengeluaran Pembangunan 
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a. Realisasi dana bagi basil (DBH) dalam tahun 2001 
diperkirakan mencapai Rp21.183,l miliar atau 1,4 persen dari 
PDB. Perkiraan realisasi DBH tersebut berarti 4,6 persen 
melampaui pagu anggaran, baik yang ditetapkan dalam 
APBN induk maupun Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 

3. Dana Perimbangan 

Realisasi dana perimbangan dalam tahun anggaran 200 l 
diperkirakan mencapai Rp82.400,4 miliar atau 5,6 persen dari 
PDB. Jumlah ini berarti 0,9 persen melampaui alokasi anggaran 
yang ditetapkan dalam APBN induknya, atau 1, I persen di atas 
pagu anggaran yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun 
Anggaran 2001. Lebih tingginya perkiraan realisasi dana 
perimbangan dibandingkan dengan pagu yang ditetapkan, baik 
dalam APBN induk maupun Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 
200 l tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan 
realisasi dana bagi hasil. 

c. Realisasi pembiayaan proyek dengan dana pinjaman luar 
negeri dalam tahun 2001 diperkirakan mencapai Rpl9.669,6 
mi liar ( 1,3 persen dari PDB) yang berarti 11, 7 persen lebih 
rendah dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 
induknya, atau 17,2 persen di bawah pagu anggaran yang 
ditetapkan dalam Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 200 I . 
Lebih rendahnya realisasi pembiayaan proyek berbantuan 
luar negeri dimaksud terutama berkaitan dengan adanya 
penundaan pencairan beberapa pinjaman proyek oleh negara 
donor. 

APBN Tahun Anggaran 2001. Hal tersebut sebagai akibat 

diperlukannya tambahan dana untuk rnengatasi masalah 
pengungsi dan penanggulangan bencana alam. 
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2001. Lebih tingginya perkiraan realisasi dana bagi hasil 

tersebut terutama disebabkan oleh lebih besamya realisasi 
DBH perpajakan maupun DBH sumber daya alam. 

b. Realisasi DAU dalam tahun anggaran 2001 diperkirakan 
mencapai Rp60.516,7 miliar (sekitar 4,1 persen dari PDB). 
Jumlah tersebut berarti sama dengan alokasi DAU, baik yang 

ditetapkan dalam APBN 200 I maupun dalam Paket 
Kebijakan Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001. 
Jumlah tersebut terdiri dari Rp54.465,0 miliar untuk daerah 

kabupaten/kota, dan Rp6.05 l, 7 mi liar untuk propinsi. 

c. Dalam ha! terdapat kekurangan belanja gaji pegawai daerah, 
disepakati bahwa bagi daerah yang porsi belanja pegawai 
terhadap jumlah penerimaan APBD lebih dari 90 persen, 
dapat diberikan bantuan untuk menutup kekurangan gaji. 
Sedangkan bagi daerah yang porsi belanja pegawai terhadap 
jumlah penerimaan APBD lebih dari 80 persen sampai 
dengan 90 persen, dapat diberikan talangan untuk menutup 
kekurangan gaji, yang akan dikembalikan dalam 6 bulan atas 
beban DAU daerah yang bersangkutan pada tahun anggaran 
2002. Jumlah bantuan atau dana talangan yang diberikan 
untuk menutup kekurangan gaji tersebut ditentukan dari hasil 
verifikasi yang dilakukan oleh Tim, yang terdiri dari 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
dan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, 
serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam 
Negeri. 

d. Realisasi dana alokasi khusus (OAK) yang secara 
keseluruhan dialokasikan untuk kegiatan reboisasi dan 
penghijauan di daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 
200 I diperkirakan mencapai Rp700,6 miliar, atau sesuai 
dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri 



381 

Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sependapat bahwa 
untuk dapat menutup defisit anggaran dalam pelaksanaan APBN 
tahun 200 I diperlukan pembiayaan anggaran yang diperkirakan 
mencapai Rp54.727,0 miliar (3,7 persen dari PDB). Pembiayaan 

e. PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN 

Berdasarkan perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah 
sebesar Rp299.85 l ,2 miliar (20,3 persen terhadap PDB), lebih 
rendah dibanding perkiraan kebutuhan belanja negara sebesar 
Rp354.578,2 miliar (24,0 persen dari PDB), maka dalam tahun 
anggaran 2001 diperkirakan terdapat defisit anggaran Rp54.727,0 
miliar, atau Rp2. l 97,5 miliar lebih tinggi dari rencana dalam 
APBN induknya dan Rp407 ,3 mi liar lebih tinggi dari Penyesuaian 
APBN Tahun Anggaran 2001. Namun demikian, dalam persentase 
terhadap PDB, defisit anggaran tersebut sama dengan sasaran yang 
semula ditetapkan baik dalam APBN induk maupun dalam Paket 
Kebijakan Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001 yaitu sekitar 
3, 7 persen terhadap PDB. 

d. DEFISIT ANGGARAN 

Keuangan Nomor 491 Tahun 200 I. Jumlah terse but berarti 
sama dengan pagu yang ditetapkan dalam Penyesuaian APBN 

Tahun Anggaran 2001. Namun demikian, apabila 
dibandingkan dengan alokasi yang direncanakan dalam 
APBN-nya sebesar Rp 900,6 rniliar, jumlah tersebut berarti 
menunjukkan penurunan sebesar Rp200,0 miliar atau 22,2 
persen. Lebih rendahnya realisasi dana alokasi khusus 
dibandingkan dengan pagu APBN induknya tersebut terutama 
disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan realisasi 
penerimaan dana reboisasi. 
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c. Realisasi pembiayaan yang berasal dari privatisasi 
BUMN diperkirakan sebesar RpS.000,0 miliar, berarti 

a. Realisasi pembiayaan dalam negeri hingga akhir tahun 
200 l diperkirakan mencapai Rp44. l 88,9 mi liar atau 3,0 
persen dari PDB. Jumlah tersebut terdiri dari 
pembiayaan perbankan dalam negeri diperkirakan 
mencapai Rp7.550,6 miliar (0,5 persen terhadap PDB), 
dan pembiayaan nonperbankan dalam negeri yang 
diperkirakan mencapai Rp36.638,3 miliar (2,5 persen 
terhadap PDB). Pembiayaan perbankan dalam negeri 
sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan sebagai 
akibat sumber-sumber pembiayaan yang ada, baik dari 
dalam negeri maupun dari luar negeri belum sepenuhnya 
mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan yang 
diperlukan untuk dapat menutup seluruh defisit 
anggaran. 

b. Di sisi pembiayaan dari nonperbankan dalam negeri 
yang diperkirakan sebesar Rp36.638,3 miliar, sebagian 
besar berasal dari penjualan aset program restrukturisasi 
perbankan yang mencapai Rp30.980,2 miliar. Dari 
jumlah tersebut, Rp3.000 miliar di antaranya berasal dari 
hasil penjualan aset 16 bank umum yang ditutup 

sebelum berdirinya BPPN, yang selama ini disimpan di 
dalam rekening escrow yang ada di Bank Indonesia. 
Sementara itu, dari hasil penjualan aset yang berhasil 
dicapai oleh BPPN dalam tahun anggaran 2001 
diperkirakan mencapai Rp27.980,2 miliar. 

1. Pembiayaan Dalam Negeri 

defisit anggaran tersebut bersumber dari pembiayaan dalam negeri 
dan pembiayaan luar negeri. 
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a. Realisasi pembiayaan luar negeri bersih dalam tahun 
2001 diperkirakan mencapai Rpl0.538,1 miliar, atau 
44,6 persen lebih rendah dari target yang ditetapkan 
dalam APBN induk, dan 47, I persen di bawah sasaran 
yang dianggarkan dalam Penyesuaian APBN Tahun 
Anggaran 2001. Perkiraan realisasi tersebut antara lain 
berasal dari penarikan pinjaman proyek Rpl 9.660,0 
miliar dan pinjaman program Rp 10.623,9 miliar, 
dikurangi dengan pembayaran kembali cicilan pokok 
utang luar negeri sebesar Rp 19. 745,8 miliar. 

b. Dalam pembayaran cicilan pokok utang luar negen 
tersebut telah memperhitungkan penjadwalan kembali 
pembayaran pokok utang dari Paris Club II. Lebih 

2. Pembiayaan Luar Negeri 

d. Realisasi pembiayaan yang berasal dari basil penjualan 
obligasi pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah 
yang mengalami surplus dalam dana perimbangannya 
atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari daerah yang 
bersangkutan, dalam tahun anggaran 2001 diperkirakan 
mencapai Rp658, 1 miliar. Penjualan obligasi tersebut 
bukanlah merupakan penerbitan obligasi baru 

sebagaimana yang direncanakan semula, sehingga tidak 
menaikkan volume utang dalam negeri. Obligasi yang 
dijual kepada pemerintah daerah/BPD tersebut 
seluruhnya berasal dari pengembalian obligasi tiga bank 
BUMN, yaitu Bank BNI, Bank BTN dan Bank BRI. 

lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan, baik dalam 
APBN induk maupun Penyesuaian APBN Tahun 
Anggaran 2001. Pembiayaan tersebut berasal dari basil 
divestasi beberapa BUMN. 
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I. Panitia Anggaran DPR-RI berpendapat bahwa realisasi 
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan tingkat 
suku bunga SBI yang jauh melampaui asumsi dasar yang 
direncanakan dalam APBN induk dan APBN 
Penyesuaian 200 I, memberikan pengaruh yang sangat 
signifikan terhadap realisasi beban pembayaran bunga 
utang dalam negeri dalam tahun anggaran 2001. 

Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka menyehatkan 
fiskal, Panitia Anggaran DPR-RI mendesak Bank 
Indonesia agar melakukan langkah-langkah kebijakan 
moneter yang tepat dan terkoordinasi untuk 
menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan tingkat 
suku bunga SBI. 

Selain itu, agar fungsi intermediasi perbankan dapat 
segera berjalan normal kembali sehingga dapat 
mendorong sektor riil bergerak, Panitia Anggaran DPR- 
RI mendesak agar BPPN segera melakukan langkah- 

f. PENDAPAT DAN SARAN PANITIA ANGGARAN DPR- 
RI 

c. Di sisi penarikan pmjaman program, kendala utama 
yang dihadapi berasal dari pemenuhan policy matrix 
yang disyaratkan dalam pencairan pinjaman, yang tidak 
sepenuhnya dapat diselesaikan sesuai jadwal semula 
mengingat sebagian besar dari pinjaman tersebut 
mensyaratkan adanya penerapan undang-undang atau 
peraturan pemerintah tertentu. 

rendahnya perkiraan realisasi pembiayaan luar negeri 
bersih tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya 
penarikan pinjaman luar negeri. 
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Berkaitan dengan itu, Panitia Anggaran DPR-RI 
mendesak agar Pemerintah melakukan koordinasi 

antarinstansi penerima hibah untuk dapat segera dicatat 
dalamAPBN. 

langkah optimal untuk mempercepat proses 
restrukturisasi aset perbankan yang ada di BPPN. 

2. Panitia Anggaran DPR-RI berpendapat bahwa tidak 
tercapainya sasaran penerimaan pajak penghasilan 
nonmigas antara lain disebabkan oleh adanya penundaan 
pengenaan PPh atas surplus (keuntungan) yang diperoleh 
Bank Indonesia. 

Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh kepastian 
dalam pengenaan PPh atas keuntungan Bank Indonesia, 
Panitia Anggaran DPR-RI mendesak perlunya segera 

diselesaikan amandemen Undang-undang No. 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia. 

3. Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP), Panitia Anggaran DPR-RI berpendapat 
bahwa atas saldo rekening Pemerintah di Bank Indonesia 
yang selama ini tidak diberikan bunga kiranya dapat 
diberikan bunga. Berkaitan dengan itu, Panitia Anggaran 
DPR-RI mendesak dimasukkannya ketentuan mengenai 
pemberian bunga atas saldo rekening pemerintah di 
Bank Indonesia dalam penyempumaan Undang-undang 
No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

4. Panitia Anggaran DPR-RJ berpendapat bahwa realisasi 
hibah dalam pelaksanaan APBN 200 I masih sangat 

kecil, yang antara lain disebabkan oleh adanya kendala 
administrasi. 



Dalam hal langkah diatas tidak dilaksanakan atau 
dilakukan namun hasilnya kurang sesuai dengan 
harapan, maka perlu dilakukan audit menyeluruh 
terhadap kinerja produksi dan penyaluran BBM 
bersubsidi Pertamina. 

5. Di antara kebijakan Paket Penyesuaian APBN Tahun 
Anggaran 2001 telah disepakati adanya pengurangan 
volume BBM yang perlu mendapat subsidi, dari 56,5 
juta kiloliter menjadi 52,0 juta kiloliter. 

Pada Pembahasan Perubahan APBN 2001 dilaporkan 
bahwa Pertamina telah menyalurkan 56,5 juta kiloliter 
BBM yang beban subsidinya perlu dimasukkan dalam 
APBN. Hal ini di samping menghilangkan seluruh 
alasan yang melatari kebijakan pengurangan volume 
BBM yang disubsidi, juga menimbulkan kerancuan 
anggaran, karena menyusul ditetapkannya pengurangan 

subsidi BBM dan listrik pemerintah telah menyalurkan 
lebih dari Rp2 triliun lewat Program Penanggulangan 
Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-SE). 

Penerapan peningkatan subsidi BBM nu jelas 
merupakan pengingkaran terhadap Paket Kebijakan 
Penyesuaian . APBN 200 l, mengingat jumlah 
peningkatan subsidi BBM akan menimbulkan 
konsekuensi anggaran yang signifikan, Panitia Anggaran 
DPR-RI berpendapat bahwa Pertamina perlu segera 
melakukan elaborasi kritis untuk meninjau kembali 
volume BBM yang perlu mendapat subsidi agar kembali 
ke volume yang disepakati dalam Penyesuaian APBN 
2001. 
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Untuk memperkecil defisit anggaran sebagai akibat 
meningkatnya volume kebutuhan BBM, Panitia 
Anggaran DPR-RJ menyarankan agar Pertamina 
melengkapi data yang akurat tentang kebutuhan riil 
BBM dalam negeri dan meningkatkan pengawasan 
terpadu oleh aparat keamanan baik di darat maupun di 
laut pada lokasi-lokasi lintasan penyelundupan. 

6. Panitia Anggaran DPR-RI berpendapat bahwa realisasi 
pengeluaran pembangunan yang diperkirakan mencapai 
86,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 
Penyesuaian, terlalu rendah antara lain sebagai akibat 
keterlambatan penetapan Satuan 3, penyusunan DIP, 
proses tender/lelang dan penunjukan PIMPRO/ 
BAGPRO. Oleb karena itu, salah satu upaya untuk 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengelolaan 
proyek pembangunan yang anggarannya didukung 
APBN Sektoral, untuk tahun 2002 dan selanjutnya perlu 
menegaskan agar penanggungjawab selaku PIMPRO/ 
BAGPRO diangkat dari personil Dinas terkait 
Pemerintah Daerah setempat dimana lokasi proyek itu 
berada dan semua pihak terkait lainnya agar bekerjasama 
untuk kelancaran pelaksanaan proyek dimaksud. 

7. Dalam ha! terdapat kekurangan belanja gaji pegawai 
daerah, disepakati bahwa bagi daerah yang porsi belanja 
pegawai terhadap jumlah penerimaan APBD lebih dari 
90 persen, dapat diberikan bantuan untuk menutup 
kekurangan gaji. Sedangkan bagi daerab yang porsi 
belanja pegawai terhadap jumlah penerimaan APBD 
sebesar 80 persen sampai dengan 90 persen, dapat 
diberikan talangan untuk menutup kekurangan gaji, yang 
akan dikembalikan dalam tempo 6 bulan atas beban 



Panitia Anggaran DPR-RI menyarankan agar bagi 
daerah propinsi dan kabupaten/kota yang mengalami 
kekurangan DAU tahun 2001 untuk pembayaran gaji 
PNS dimaksud, termasuk gaji guru, terutama daerah 
propinsi dan kabupaten/kota yang dikategorikan sebagai 
daerah-daerah kritis, agar pemberian bantuan dana untuk 
pembayaran gaji PNS kepada daerah-daerah yang 
bersangkutan dilakukan sebelum hari raya Lebaran, dan 

hari raya Natal tahun 200 l, serta Tahun Barn l Januari 
2002. Dana untuk menutup kekurangan dimaksud akan 
diambil dari dana yang tersisa, kalau tidak mencukupi 
akan diambil dari dana anggaran lebih tahun-tahun 
sebelumnya. 

8. Sebagai akibat dari perkiraan peningkatan pendapatan 
negara dan hibah dibandingkan dengan perkiraan 
peningkatan belanja negara yang relatif berimbang, 
maka defisit anggaran diperkirakan tidak jauh berbeda 
dengan yang direncanakan semula, yaitu tetap pada 
kisaran 3,7 persen terhadap PDB (Rp54.727,0 miliar). 

Selanjutnya, Panitia Anggaran DPR-RI menyerankan 
untuk menutup defisit anggaran ini agar dibiayai dari 
pembiayaan dalam negeri 3,0 persen dari PDB, yang 
didapat dari perbankan dalam negeri 0,5 persen dari 
PDB; serta dari nonperbankan dalam negeri 2,5 persen 
terhadap PDB, terdiri dari privatisasi 0,3 persen dari 

PDB (Rp 5 Triliun); penjualan obligasi negara dan Aset 
Program Restrukturisasi Perbankan 2,2 persen dari PDB. 
Sedangkan Rpl0,5 Triliun (0,7 persen terhadap PDB) 
dari pembiayaan luar negeri (neto), diantaranya berasal 

DAU daerah yang bersangkutan pada tahun anggaran 

2002. 
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Pemerintah perlu memperhatikan ini karena berakibat : 

a. Kerugian finansial, berupa biaya yang harus 
dikeluarkan, meskipun dana pinjaman tidak 
digunakan. 

b. Aspek perencanaan yang dapat mengganggu, 
tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. 

10. Mengingat APBN Tahun Anggaran 2001 mendapat 
tekanan berat dengan memburuknya lingkungan 
ekonomi makro dan telah mengalami penyesuaian pada 

d. Penarikan pinjaman luar negeri baik pmjaman 
program maupun proyek yang tidak maksimal. 

c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan 
dan obligasi negara yang dibawah target yang 
ditentukan. 

b. Pelaksanaan privatisasi BUMN yang tidak 
mencapai sasaran. 

a. Beban subsidi BBM yang meningkat tajam karena 
ditenggarai adanya inefisiensi produksi dan 
distribusi dan masih meningkatnya penyelundupan 
BBM. 

1' : 

dari penarikan pinjaman program dan proyek 2, l persen 
terhadap PDB dikurangi pembayaran cicilan pokok 
utang luar negeri l,3 persen dari PDB. 

9. Rasionalitas dalam penyusunan anggaran sangat 
ditentukan oleh alokasi data pada tiap mata anggaran. 
Sehubungan dengan ha! tersebut, beberapa ha! yang 
dicermati panitia anggaran dan perlu mendapat perhatian 
pemerintah antara lain : 
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Pengajuan RUU tentang PAN Tahun Anggaran 2000 
dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan konstitusional 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 E Undang-Undang 
Dasar 1945 dan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 2 tahun 2000 tentang APBN 2000. Berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 12 ayat (2) tersebut di atas selambat-lambatnya 16 
(enam belas) bulan setelah berakhimya tahun anggaran, 
Pemerintah menyampaikan RUU PAN kepada DPR untuk 
mendapatkan persetujuan, setelah terlebih dahulu dilakukan 
pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Mengacu kepada 
ketentuan tersebut, pengajuan RUU PAN Tahun Anggaran 2000 
dapat dilaksanakan 2 (dua) bulan lebih awal. 

APBN Tahun Anggaran 2000 merupakan APBN transisi menuju 
era fiskal baru yang disesuaikan dengan tahun takwim, sehingga 
dirancang hanya untuk masa 9 (sembilan) bulan yaitu mulai dari 
tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2000. Selain itu, 
dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik 
di dalam formulasi, pemantauan dan pelaksanaan APBN, mulai 
Tahun Anggaran 2000 dilakukan perubahan terhadap struktur dan 
format APBN, yang mengacu kepada standar yang berlaku secara 
lntemasional (Government Finance Statistics). 

4. PEMBAHASAN RUU PERHITUNGAN ANGGARAN 
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000 

September 2001, maka APBN 2001 perlu disesuaikan 

dan dirubah pada akhir tahun anggaran. Panitia 
Anggaran DPR-Rl menyarankan agar pembicaraan 
APBN Perubahan tahun anggaran 2002 dilaksanakan 
sebelum pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2003. 
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Realisasi Belanja Negara dalam Tahun Anggaran 2000 
berjumlah Rp22 l .466, 7 miliar, yang terdiri dari Pengeluaran 

8. BELANJA NEGARA 

3. Realisasi Penerimaan Bukan Pajak dalam TA. 2000 sebesar 
Rp89.422,0 miliar yang terdiri atas Penerimaan SDA 
Rp76.290,l miliar, Bagian Laba BUMN Rp4.0l 7,8 miliar, 
dan PNBP Lainnya sebesar Rp9.114,1 miliar. Realisasi 
penerimaan Bukan Pajak tersebut lebih tinggi dari yang 
dianggarkan, terutama karena lebih tingginya penerimaan 
SDA, dan PNBP lainnya, sedangkan penerimaan bagian laba 
BUMN lebih rendah dari yang dianggarkan. 

2. Realisasi Penerimaan Pajak dalam Tahun Anggaran 2000 
sebesar Rpl 15.912,5 miliar yang terdiri atas Pajak Dalam 
Negeri Rpl08.884,2 miliar dan Pajak Perdagangan 
Intemasional Rp7.028,3 miliar. Secara keseluruhan realisasi 
Pajak Dalam Negeri diatas APBN Perubahan kecuali PPh 
Non Migas dan Pajak Lainnya yang realisasinya dibawah 
APBN Perubahan. 

I. Realisasi Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 2000 
berjumlah Rp205.334,5 miliar, yang terdiri dari Penerimaan 
Perpajakan sebesar Rpl 15.912,5 miliar dan Penerimaan 
Bukan Pajak Rp89.422,0 miliar. Realisasi Pendapatan Negara 
tersebut lebih tinggi dari yang dianggarkan, terutama 
disebabkan oleh dilampauinya realisasi penerimaan 
perpajakan dan penerimaan bukan pajak. 

Pada tahun anggaran 2000 tidak ada penerimaan pendapatan 
hi bah. 

A. PENDAPATAN NEGARA. 
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SJSA ANGGARAN LEBIH 
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2000, Sisa Anggaran Lebih 

(SAL) berjumlah Rp27.656,0 miliar, yang terdiri dari SAL sampai 

DEF/SIT ANGGARAN 
Dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2000 terdapat Defisit 

Anggaran sebesar Rp 16.132,2 miliar. Defisit ini lebih rendah jika 
dibandingkan dengan Defisit Anggaran yang diperkirakan oleh APBN 
Perubahan Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp29.761,0 miliar. Hal 
tersebut disebabkan karena penerimaan Pendapatan Negara melampaui 
anggarannya sebesar Rp 11.188,4 miliar atau 5,8 persen, sedangkan 
Belanja Negara realisasinya Jebih rendah dari yang dianggarkan sebesar 
Rp2.440,4 miliar atau 1, 1 persen. 

Realisasi Pengeluaran Rutin Jebih rendah Rp3.092,8 miliar atau 
I, 7 persen dari yang dianggarkan dalam APBN 2000. Lebih 
rendahnya realisasi Pengeluaran Rutin terutama berkaitan dengan 
lebih rendahnya realisasi Belanja Pegawai serta realisasi 
pembayaran Utang Dalam Negeri. Selain itu, hal tersebut juga 
berkaitan dengan kebijakan yang telah digariskan yaitu mengacu 
pada prinsip hemat, terkendali dan disiplin, di samping 
memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pada masa 
depan diharapkan penghematan dapat dilakukan secara terencana, 
sehingga merupakan bukti adanya peningkatan kinerja pemerintah. 

Sementara itu realisasi Pengeluaran Pembangunan lebih tinggi 
Rp652,4 miliar atau 1,5 persen Jebih tinggi dari yang dianggarkan. 
Lebih tingginya realisasi pengeluaran tersebut terutama berkaitan 
dengan lebih tingginya realisasi Pengeluaran Pembangunan daerah 
yang bersumber dari Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB. 

Rutin sebesar Rpl 78.587,4 miliar dan Pengeluaran Pembangunan 

sebesar Rp 42.879,3 miliar. 
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I. Perangkapan fungsi otorisasi dan ordonansi pada kantor pusat 
DJ A sudah dikurangi karena fungsi ordonansi tersebut telah 
dialihkan ke KPKN VI. Adanya SPM yang diterbitkan oleh kantor 
pusat DJA masih dapat dibenarkan karena SPM yang diterbitkan 
oleh kantor pusat tersebut membebani rekening BUN yang 
merupakan rekening Dirjen Anggaran a.n Menteri Keuangan. 
SPM tersebut diterbitkan khusus hanya untuk pembayaran yang 
sulit untuk dibebankan pada Departemen/LPND tertentu yaitu 
untuk bunga dan cicilan hutang, subsidi BBM dan Non BBM dan 

pengeluaran mendesak lainnya (bencana alam dan kerusuhan). 

2. Sehubungan dengan dispensasi batas waktu pertanggungjawaban 
UYHD, sesuai dengan surat edaran OJA 142/A/200 tanggal 18 
Oktober 2000, dispensasi batas waktu dimaksud hanya dilakukan 
untuk kasus-kasus tertentu saja yang pada umumnya untuk 
membantu bendaharawan yang mengalami kesulitan dalam 
menghimpun bukti-bukti pengeluaran anggaran. 

Namun sebagaimana disebutkan dalam LHP PAN 2000 belum 
seluruh saran BPK tersebut dapat ditindaklanjuti, sehingga BPK 
masih mencatat beberapa kelemahan yang sama dengan tahun 
sebelumnya. 

TINDAK LANJUT HASIL-HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI 
Dalam rangka menindaklanjuti basil temuan BPK, dalam Tahun 

Anggaran 2000 Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah 
perbaikan antara lain: 

dengan akhir Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp 14.692,5 rniliar 

dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2000 
sebesar Rpl2.963,5 miliar. Dalam jumlah tersebut termasuk Cadangan 
Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp I. 730,0 mi liar yang 
tersimpan dalam rekening khusus pada Bank Indonesia. 
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5. Segera diselesaikannya paket RUU bidang Keuangan Negara yang 
terdiri dari RUU Keuangan Negara, RUU Perbendaharaan Negara 
dan RUU Pemeriksaan Tanggungjawab Keuangan Negara sebagai 
landasan pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan 
akuntabel. 

4. Agar pemerintah berupaya terns mempercepat penyampaian 
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat, 
sehingga informasi yang disajikan dalam laporan dimaksud dapat 
bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam penyusunan 
RAPBN tahun berikutnya. 

3. Mulai Tahun Anggaran 2002 setiap Departemen/Lembaga yang 
menguasai bagian anggaran, wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban keuangan yang berupa laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan 
Departemen/Lembaga yang bersangkutan, agar dapat 
menggambarkan posisi aset, kewajiban dan kekayaan bersih 
pemerintah. 

Oleh sebab itu Panitia Anggaran berpendapat agar pemerintah 
meningkatkan tindak lanjut dengan mengambil langkah-langkah 

sebagai berikut: 

I. Pemerintah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah 
penyempurnaan sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi 
dan pelaporan serta melakukan penataan organisasi yang 
diperlukan agar terdapat pemisahan fungsi penganggaran dan 
fungsi perbendaharaan dalam rangka mendukung peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. 

2. Pemerintah segera membentuk Komite Standar Akuntansi 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta melaksanakan 
Sistem Akuntansi Pemerintah yang didasarkan pada Standar 
Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Komite tersebut. 
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DPR atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu, 
dapat membentuk panitia yang bersifat sementara. Panitia yang 
dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus, sedangkan panitia 
yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja. 
Panitia Khusus dan Panitia Kreja bertugas melaksanakan tugas 
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh 
Rapat Paripurna untuk Panitia Khusus dan oleh alat kelengkapan 
DPR yang membentuknya untuk Panitia kerja. 

Selama kurun waktu 2001-2002, DPR telah melakukan 
kegiatan pembahasan RUU maupun pengawasan melalui 
pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Adapun nama-nama 
Panitia Khusus adalah sebagai berikut : 
I) Pansus RUU Usul Inisiatif tentang Pembentukan Propinsi 

Kepulauan Riau. 

H. PANITIA KHUSUS 

Panitia Anggaran DPR•RI dan Pemerintah sepakat untuk 
melakukan penyempurnaan terhadap draft RUU tentang Perhitungan 
Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 sebagai berikut: 

I. Menghapus anak kalimat "sebagairnana yang telah diubah dengan 
Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945" pada konsideran 
~engingat No. I. 

2. Mengubah kalimat yarig semula berbunyi "dan akan digunakan 
untuk membiayai defisit tahun-tahun anggaran berikutnya" 
menjadi kalimat "dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan 
pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya" pada Pasal 6. 

MATERI RUU PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA 2000 
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1. PANSUS RUU TENTANG PENYIARAN 
Dalam rangka pembahasan RUU tentang Penyiaran, 

Pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor R.21/PU/9/2000 
tanggal 28 September 2000 perihal RUU tentang Penyiaran telah 
menugaskan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi dan 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili 
Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Penyiaran dengan 

Sebagai gambaran pembahasan Pansus, maka akan diuraiakan 
beberapa proses RUU yang dibahas antara lain : 

Keterangan : 
Pansus RUU tentang Badan Peradilan Pajak sudah diselesaikan 
pembahasanya pada masa Persidangan IV. 

2) Pansus RUU tentang Pembinaan dan Perlindungan 

Ketenagakerjaan dan RUU tentang Penyelesaian Perselisihan 

Industrial. 
3) Pansus RUU Usu! Inisiatif tentang Penyiaran. 
4) Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia. 
5) Panitia Khusus RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang 

Perbendaharaan Negara, dan RUU tentang Pemeriksaan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

6) Pansus Penyelidikan Terhadap Penyimpangan Dana BLBI. 
7) Pansus Penyelidikan Terhadap Kasus Pertamina. 
8) Pansus RUU Usu! Inisiatiftentang Lembaga Kepresidenan. 
9) Pansus RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9 Tahun 

1969 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1969 
tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang- 
undang. 

10) Pansus RUU tentang Partai Politik. 
11) Pansus RUU tentang Pemilihan Umum. 
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DPR RI. Namun mengingat telah dibentuknya Menteri Negara 
Komunikasi dan lnformasi dalam Kabinet Gotong Royong, maka 
melalui Surat Presiden No.B.09/Pres/ 12/200 l tanggal 20 

Desember 2001 perihal Wakil Pemerintah dalam pembahasan 
RUU tentang Penyiaran, Pemerintah menugaskan tiga 3 (tiga) 
menterinya untuk mewakili yaitu Menteri Negara Komunikasi dan 
[nformasi, Menteri Perhubungan, serta Menteri Kehakiman dan 
HAM. 
Adapun DIM dari Pemerintah, sesuai surat Dirjen Pas dan 
Telekomunikasi No. 1555/Huk/VII/200 I tanggal 4 Juli 200 I telah 
disampaikan kepada seluruh Anggota Pansus RUU Penyiaran. 
DIM dari Pemerintah secara keseluruhan berjumlah 255 nomor 
DIM, dengan materi RUU terdiri 63 pasal sebagai berikut : 
a. Bab I mengenai Ketentuan Umum 
b. Bab II mengenai Dasar, Tujuan, Fungsi, dan Arab 
c. Bab III mengenai Penyelenggaraan Penyiaran yang terdiri 

Bagian Pertama mengenai Umum 
Bagian Kedua mengenai Komisi Penyiaran 
Bagian Ketiga mengenai Jasa Penyiaran Publik 
Bagian Keempat mengenai Lembaga Penyiaran Publik 
Bagian Kelima mengenai Lembaga Penyiaran Swasta 
Bagian Keenam mengenai Lembaga Penyiaran 
Komunitas 
Bagian Ketujuh mengenai Lembaga Penyiaran Asing 
Bagian Kedelapan mengenai Stasiun Penyiaran dan 
Wilayah Jangkuaan Siaran 
Bagian Kesembilan mengenai Perizinan 

d. Bab IV mengenai Pelaksana Penyiaran terdiri 
Bagian Pertama mengenai Isi Siaran 
Bagian Kedua mengenai Bahasa Siaran 
Bagian Ketiga mengenai Relai dan Siaran Bersama 
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1) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2001 - 2002 Rapat Kerja 
dilaksanakan tanggal 19 Maret 2002 

2) Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001 - 2002 Rapat Kerja 
telah dilaksanakan pada tanggal 14, 15, 16, 22, 23, 27, 29, 
dan 30 Mei 2002, serta 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 Juni 2002, 
dan akan dilanjutkan pada tanggal 25 dan 26 Juni 2002. 
Selanjutnya untuk Rapat Panitia Kerja akan dilaksanakan 

J. Bab X mengenai Ketentuan Penutup 
Pimpinan Pansus RUU Penyiaran mengalami perubahan 
berkenaan dengan pengunduran diri Prof. Dr. Dimyati Hartono, 
S.H. dari Keanggotaan Dewan, dan pada tanggal 19 Maret 2002 
telah diadakan Rapat Pleno Pansus dengan acara penetapan Ketua 
Pansus yaitu Paulus Widiyanto menggantikan Prof. Dr. Dimyati 
Hartono, S.H. 
Pansus Penyiaran telah melaksanakan 15 (lima belas) kali Rapat 
Kerja dengan Menteri Negara Komunikasi dan lnformasi, Menteri 
Perhubungan, dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
yaitu: 

1. Bab IX mengenai Ketentuan Paralihan 

e. Bab V mengenai Pedoman Perilaku 

f. Bab VI mengenai Peran Serta Masyarakat 

g. Bab VII mengenai Pertanggungjawaban 

h. Bab VIII mengenai Ketentuan Pidana 

Bagian Keempat mengenai Kegiatan Jumalistik 
Bagian Kelima mengenai Hak Siaran 
Bagian Keenam mengenai Ralat Siaran 
Bagian Ketujuh mengenai Arsip Siaran 
Bagian Kedelapan mengenai Siaran Iklan 
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Rancangan Undang-Undang tentang Badan Peradilan Pajak 
disampaikan ke DPR dengan Amanat Presiden No. R- 
27/PU/X/2000, tanggal 10 Oktober 2000. Kemudian pembahasan 
dimulai dari Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2000-2001 
sampai dengan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2001-2002. 
Artinya bahwa pembahasan RUU ini memerlukan waktu 3 (tiga) 
Masa Sidang. 

Wakil Ketua 

H.M.Yunus Lamuda,SH/ Fraksi PDIP; 
H. Abdullah Zainie, SH/ Fraksi Partai Golkar; 
H. Zain Badjeber/ Fraksi Partai Persatuan 
Pembangunan; dan 
K.H. R. Imang Masyur Burhan/ Fraksi 
Kebangkitan Bangsa 

Ketua 
Wakil Ketua 
Wakil Ketua 

2. PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG 
TENTANG BADAN PERADILAN PAJAK 
Rapat Paripuma Dewan pada tanggal 17 Mei 200 l dan Rapat 

Badan Musyawarah tanggal 28 Maret 200 l telah mengesahkan 
pembentukan Panitia Khusus Badan Peradilan Pajak 
beranggotakan 28 orang dari 10 Fraksi, dengan susunan 
keanggotaan terdiri atas: FPDIP 8 orang; F-PG 6 orang; F-PPP 3 
orang; F-PKB 3 orang; F-Reformasi 2 orang; F-TNl/POLRI 2 
orang; F-PBB 1 orang; F-KKI l orang; F-PDU l orang; dan F- 
PDKB 1 orang. 

Dengan Pimpinan sebagai berikut: 

pada awal Juli 2002.Diharapkan pembahasan RUU tentang 
Penyiaran dapat diselesaikan pada Masa Persidangan IV 
Tahun Sidang 200 l - 2002. 



400 

Semula RUU tentang Badan Peradilan Pajak terdiri dari I 00 Pasal 
dengan 382 jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM). Setelah 
melalui pembahasan secara mendalam dalam Pansus, naskah RUU 
yang berasal dari Pemerintah, telah mengalami perubahan baik 
perubahan substansi, maupun redaksional, sehingga jumlah DIM 
mengalami perubahan menjadi 345 DIM dengan 98 Pasal. 

Pembahasan RUU tentang Badan Peradilan Pajak disepakati 
mempergunakan mekanisme sesuai dengan Peraturan tata Tertib 
lama, yaitu melalui 4 Tingkat Pembicaraan. Dalam Rapat Kerja, 
Pansus telah membentuk Panitia Kerja, Tim Kecil, dan Sub Tim 
Kecil. 

e. Para Pakar bidang hukum yaitu: 
Prof. DR. Paulus Lotulung,SH 
Widiyatno Sastrohardjono,SH.,MSc. 
Prof. DR. R. Mansyury, SH 
Prof. DR. H.A.S. Natabaya, SH,LLM 
Prof. DR. Romli Atmasasmita,SH,LLM 

c. Ikatan Hakim Indonesia (IK.AHI); 

d. Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN); 

a. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI); 

b. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); 

Dalam jangka waktu yang relatif panjang tersebut telah 
dimanfaatkan oleh Pansus untuk mengkaji secara mendalam dan 
menampung serta mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas. 
Yaitu dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 
dengan mengundang Organisasi-organisasi dan Pakar Hukum 
yang mencurahkan perhatiannya pada Undang-undang ini, antara 

lain: 
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1. Judul RUU 
Judul RUU yang semula Rancangan Undang-undang tentang 

"Badan Peradilan Pajak" diubah menjadi: "Rancangan Undang- 
undang tentang Pengadilan Pajak" dengan alasan bahwa: 

Secara umum perubahan-perubahan pokok terhadap RUU tentang 
badan Peradilan Pajak sebagai berikut: 

b. Pasal 21 mengenai tata cara pemberhentian sementara, 
pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak 
dengan hormat Ketua, W akil Ketua, a tau Hakim serta hak- 
haknya. 

c. Pasal 22 ayat I mengenai Kedudukan protokoler Ketua, 
Wakil Ketua, dan Hakim. 

a. Pasal 12 ayat 2 mengenai jabatan lain yang tidak boleh 
dirangkap oleh Hakim. 

Setelah dilakukan pembahasan secara intensif, dari naskah 
Rancangan Undang-undang yang diajukan Pemerintah sebanyak 
l 00 Pasal dan 180 ayat, mengalami perubahan menjadi 98 Pasal 
dan 187 ayat. Dari 98 Pasal yang telah disetujui tersebut 
mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Pemerintah, yaitu: 

Dari hasil Rapat Kerja Pansus yang dilaksanakan mulai dari Masa 
Sidang IV Tahun Sidang 2000-200 I sampai dengan Masa Sidang 
III Tahun Sidang 2001-2001 selama 29 kali rapat. Pembahasan 
DIM diawali dengan 5 (lima) substansi yang dianggap krusial, 
antara lain: Judul RUU; Lingkungan Peradilan; Sekretaris 
Pengganti atau Panitera; Putusan Peninjauan Kembali; dan 
Pertimbangan kompetensi relatif. 
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a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

2. Dasar Hukum (Mengingat) 
Dasar hukum "Mengingat" memuat dasar hukum bagi RUU 

tentang Badan Peradilan Pajak. Pada bagian ini dimuat undang- 
undang yang menjadi landasan pembuatan Undang-undang ini. 
Dalam hubungan ini Pansus menyetujui penambahan pencantuman 
Undang-undang No.7 tahun 1983 dan Undang-undang No.8 tahun 
1983 sebagai dasar hukum "Mengingat" yang berbunyi: 

b. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung 
dengan 4 (empat) lingkungan Peradilan yang berada di 
bawahnya berdasarkan Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
RUU tentang Pengadilan Pajak ini merupakan "lex spesialis" 
yang khusus menyelesaikan sengketa pajak antara Wajib 
Pajak dengan Fiscus. 

a. Kata "Peradilan" menunjukkan "proses", sedangkan kata 

"Pengadilan" menunjukkan "institusi/ badan". Sehingga bila 

menggunakan kalimat "Badan Peradilan Pajak" maka terjadi 
duplikasi. Hal ini sesuai pula dengan Undang-undang lainnya 
yang mengatur Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, 
Pengadilan Niaga, dan Pengadilan HAM yang semuanya 
merupakan Badan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum. 
Pengadilan Pajak ini adalah tepat kalau berada di lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan sekaligus 
menerapkan asas konkordansi/ sinkronisasi dengan Undang- 
undang Jainnya. 
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• Umum 
Amandemen Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia diajukan oleh Pemerintah pada Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2000 - 2001. RUU Perubahan 
atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang 
diajukan Pemerintah tersebut pada awalnya hanya memuat 

3. PANSUS RUU TENT ANG PERUBAHAN A TAS UU NO. 
23 TAHUN 1999 TENT ANG BANK INDONESIA 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERW AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

3. Frasa persetujuan disesuaikan dengan Pasal 20 UUD 1945, 
yaitu dengan menambahkan "Bersama" dan "Presiden 
Republik Indonesia", sehingga frasa persetujuan menjadi 
sebagai berikut: 

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2000 Nomor 
128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986); 

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985); 



d. Fraksi TNI/POLRI 
H. Suparno Muanam digantikan Mardiono 

c. Fraksi Kebangkitan Bangsa 
Taufikurrachman Saleh, SH, MSi digantikan H. Aly 
As'ad 
KH. R. Imang Mansyur Burhan digantikan H.M. 
Mochtar Noerjaya 

b. Fraksi Partai Golongan Karya 
Ekky Sachrudin digantikan Ors. Anthony Zeidra 
Abidin 

a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
Ors. Kwik Kian Gie digantikan Ors. Suratal HW 
Theo F. Toemion digantikan Ir. Daniel Budi 
setiawan, MM 
Ir. Laksanamana Sukardi digantikan Matheos 
Pormes 

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 200 l - 2002 terjadi 
reorganisasi pansus dalam ha! pergantian/perubahan 
keanggotaan pansus dari fraksi-fraksi sehubungan ada yang 
menjadi Pejabat Tinggi Pemerintah atau bertugas ditempat 
lain. Mengenai reorganisasi keanggotaan pansus, nama-nama 

yang diusulkan fraksi disepakati dan ditetapkan sebagai 
anggota Pansus adalah sebagai berikut : 

perubahan-perubahan Pasal 38, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 54 

dan Pasal 75. Akan tetapi Dewan melalui fraksi-faksi yang 
ada memandang bahwa bahwa Amandemen UU No 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia hams dilakukan secara 
konprehensif dan Pemerintah menyetujuinya sehingga atas 
Dim-dim fraksi maka Dim yang diajukan Pemerintah yang 
menjadi bahan pembahasan berjumlah 397 butir. 

404 
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Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 200 I - 2002 Panja 
tetap bersepakat untuk melanjutkan pembahasan pasal-pasal 
dalam RUU Amandemen Undang-undang No. 23 tahun 1999 
tentang Bank Indonesia, setelah reses Masa Persidangan III 
Tahun Sidang 2001-2002. Panja memandang per]u untuk 
mendalami materi-materi yang terkait dengan independensi, 
akuntabilitas dan Dewan Supervisi dengan memperoleh 
masukan-masukan dan literatur-literatur berbagai negara 
untuk menyamakan persepsi dan visi tentang supervisi. 

Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Pansus RUU 
Amandemen UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
disepakati diganti oleh Dudhie Makmun Murod, MBA 

Pada Masa Persidangan III Tahun Si dang 2001 - 2002 Rapat 
Panja mulai membahas usulan dari Pemerintah terkait dengan 
beberapa pasal utamanya menyangkut bidang pengawasan 
(Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan) yang tidak 
menyangkut dibidang moneter. Apabila pemerintah 
memasukan substansi baru diluar basil kesepakatan yang 
telah diputuskan dalam Rapat Kerja Pansus/Rapat Panja 
sebelurnnya prosesnya akan ditempatkan menurut prosedur 
dan mekanisme yang disepakati sebelumnya. Anggota Panja 
sepakat mengenai beberapa basil pembabasan Tim Kecil dan 
Tim Perumus RUU tentang Perubahan atas Undang-undang 
No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tanggal 26 Januari 
2002 dengan penyempurnaan redaksional dan beberapa 
catatan. Panja dan Pemerintah sepakat untuk menghadirkan 
instansi Bank Indonesia dan Menkumdang, dan terhadap 
usulan-usulan baru pemerintah yang berkaitan dengan 
substansi agar Pemerintah mengirim surat kepada Pimpinan 
Dewan. 
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DIM NO 226 Pasal 41 ayat (6) pending karena terkait 
dengan Pasal 34 dan Pasal 37. 

DIM NO 185 belum dibicarakan karena terkait dengan 
DIM NO 183 Pasal 34. 

DIM NO. 185, Pasal 35, pending karena terkait dengan 
Pasal 34. 

DIM NO 182 dan 183, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) 
pending menunggu rumusan dari Pemerintah dan Bank 
Indonesia. 

Panja sepakat bahwa pembahasan dimulai dengan 
menyisir dari awal mulai DIM No. l dari penyisiran 
tersebut ada beberapa DIM yang dipending seperti DIM 
No. 15 berkaitan dengan kata "antara" masih menunggu 
arahan dari Badan Legislatif. 

dan pemerintah usu Ian penyempumaan dari 
keterangannya. 

Panja sepakat bahwa sebagai acuan dalam pembahasan 
RUU Amandemen UU No 23 tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia adalah Matrik Persandingan dengan Hasil 
Pembahasan Pemerintah dengan DPR RI dan usulan 
penyempumaannya yang berisi kolom UU No 23 tahun 
1999 tentang Bank Indonesia, hasil pembahasan DPR RI 
dan Pemerintah sampai dengan 28 Januari 2002 Materi 

• Tahap-tahap pembahasan Dim-dim RUU Amandemen No. 23 
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Dilakukan lobby untuk membicarakan masalah Dewan 

Supervisi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, 
transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. 
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DIM NO 342, dilewati pembahasannya karena masih 
terkait dengan pembahasan Dewan Supervisi. 

DIM NO 341, Pasal 64 ayat (1) pending, terkait dengan 
Dewan Supervisi prinsip setuju sesuai rumusan usulan 
penyempurnaan Pemerintah. 

Penambahan ayat baru pada Pasal 62, yaitu ayat (2) 
menjadi DIM NO 344 A pending, karena terkait dengan 
Dewan Supervisi. 

Pasal 58 A (mengenai Dewan Supervisi) ditangguhkan 
dahulu, dan dilakukan penyisiran pasal lain. 

DIM NO 181 sampai dengan 183, Pasal 34 ayat (1) dan 
(2) serta pasal-pasal yang terkait ditangguhkan dahulu 
sebab masih terdapat 2 (dua) fraksi, yaitu F.PG dan 
FPBB yang mempunyai perbedaan prinsip tentang OJK 
dengan fraksi-fraksi lain. 

DIM NO 243, Pasal 43 ayat (6), diserahkan ke Timus 
disesuaikan dengan basil Pembicaraan Pasal 38 ayat (2) 
dan (3). 

DIM NO. 265, Pasal 48 ayat ( 1) huruf c, pending 
tentang tata cara penelian dan menunggu rumusan pasal 
58 A setelah adanya perbaikan redaksi, "dinilai buruk 
kinerjanya dalam waktu satu tahun terakhir oleh DPR RI 
berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur 
dalam UU irii". 

DIM NO 237 sampai dengan 242, Pasal 43 ayat (1) 
huruf b, Pasal 43 ayat (2), (3), (4), (5), dan usulan ayat 
baru Pemerintah, pending karena terkait dengan Pasal 
34 dan 37. 
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Adapun perubahan ini akan dilanjutkan pada Masa Persidangan I 
Tahun Sidang 2002 - 2003 

Berkaitan dengan pembahasan Pasal 58 A mengenai 
Dewan Supervisi Pemerintah mengusulkan untuk 
kembali kepada kesepakatan Panja terdahulu tanggal 13 
Mei 200 I dengan rnemperhatikan tanggapan Anggota 
Panja terhadap hasil lobby. 

Rapat Panja melakukan lobby untuk membicarakan 
masalah Dewan Supervisi, hasil lobby yang belum 
disepakati untuk mendapatkan tanggapan yaitu : 

DIM NO 376 sampai dengan 383, Pasal 75, pending. 

DIM NO 389 A, Pasal 77 A, dilewati dengan 
memeberikan kesempatan kepada FPP untuk mencari 
rumusan kalimatnya. 
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Dalam UUD 1945 Pasal 20A dinyatakan secara tegas bahwa 
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi Jegislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 
20 ayat (I) UUD 1945 dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan 
Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selain 
dari itu Pasal 5 ayat ( 1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden 
berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, sedangkan Pasal 21 menyatakan bahwa 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usu) 
rancangan undang-undang, Ketentuan-ketentuan terse but 
merupakan hasil keputusan politik Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR RI) dalam melakukan perubahan penting terhadap 
UUD 1945 khususnya dalam ha) pembentukan undang-undang 
yang semula berada di tangan Presiden beralih kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. Perubahan tersebut mencerminkan adanya 

Menghadapi tantangan era globalisasi serta perkembangan 
informasi dan teknologi, banyak aspek kehidupan yang mengalami 
perubahan dan penyesuaian, bukan saja dalam hal tatanan 
kehidupan masyarakat, namun yang paling signifikan adalah 
perubahan paradigma yang mengakibatkan terjadinya perubahan- 
perubahan perilaku dalam masyarakat. DPR RI sebagai lembaga 
perwakilan rakyat tidak Juput dari tuntutan perubahan tersebut 
sehingga secara ideal DPR RI hams mampu melakukan Jangkah 
berani yang . tepat untuk meningkatkan pelaksanaan fungsinya 
terutama fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang, 

1. Pengantar 

A. FUNGSI PEMBUAT AN UNDANG-UNDANG 

BAB III 

PELAKSANAAN FUNGSI DEW AN 
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Di samping arah kebijakan yang secara umum dituangkan 
dalam bidang hukum, GBHN tersebut juga memerintahkan 
pembentukan undang-undang dalam bidang lain, diantaranya : 

a. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu 
dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan 
hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan 
warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, 
termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya 
dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. 

b. Melanjutkan ratifikasi konvensi intemasional, terutama yang 
berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan 
dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. 

c. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era 
perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 

2. Togas Pembuatan Undang-undang Dalam Garis-garis 
Besar Haluan Negara. 

Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 
I 999-2004 yang dituangkan dalam lampiran MPR RI Nomor 
IV/MPR/1999, dalam Bab IV Arah Kebijakan Pembangunan 
Hukum antara lain ditentukan : 

paradigma baru dalam pembentukan undang-undang. Terjadinya 
pergeseran atau reposisi kekuasaan pembentukan undang-undang 
tersebut membawa konsekuensi dan implikasi dalam pelaksanaan 
tugas-tugas Dewan, antara lain Dewan harus lebih pro aktif dalam 
pelaksanaan fungsi legislasi dengan didukung oleh 
penyempumaan kebijakan yang menjadi landasan operasional, staf 

yang professional, anggaran yang memadai, organisasi dan tata 
laksana yang tepat. 
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f. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan 

e. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan 
rakyat, demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan 
kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, 
serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu 
yang demokratis. 

c. Menata Badan Usaha Milik Negara secara efisien, transparan, 
dan professional, terutama yang usahanya berkaitan dengan 
kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas 
publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset 
strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan 
oleh swasta dan koperasi. 

d. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang bertumpu pada ke- 
bhinekatunggalika-an. Menyelesaikan masalah-masalah yang 
mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional. 

b. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri 
pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang 
dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. 
Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

a. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas 
kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir 
miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan 

system dana jaminan sosial melalui program pemerintah serta 
menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat 
yang pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang 
efektif dan efisien. 
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Pelaksanaan program pembangunan bidang hukum melalaui 
pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara 
terarah berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 
Pemerintah dan DPR RI masing-rnasing menyiapkan program 
legislasi, yang selanjutnya secara formal dituangkan dalam 
Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana 
Pembangunan Tahunan (Repeta). 

c. Meningkatkan peran program legislasi nasional (Prolegnas) 

d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam 
pengembangan dan pemanfaatan penelitian hukum antar 
instansi baik di pusat maupun di daerah, kalangan akademis, 
lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi propesi 
hukum, dan lembaga swadaya masyarakat. 

e. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas tenaga perancang 
peraturan perundang-undangan (legal drafter) pada masing- 
masing instansi dan lembaga pemerintah. 

a. Menyusun undang-undang yang mengatur tata cara 
penyusunan perundang-undangan, 

b. Menyempumakan mekanisme hubungan antara pemerintah 
dan DPR dalam rangka pembentukan peraturan perundang- 
undangan sebagai konsekueansi amandemen Pasal 5 ayat (I) 
dan Pasal 20 UUD 1945. 

Dalam program pembangunan nasional (Propenas) Tahun 
2000 - 2004 sebagai pelaksanaan GBHN 1999 - 2004 ditentukan 
bahwa untuk mencapai sasaran Program Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan dilakukan kegiatan pokok antara lain : 

sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan 

lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga. 
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Dengan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Tata 
T ertib Baru dan semangat Dewan untuk melaksanakan tu gas 
dengan baik berdasarkan Kode Etik DPR, beberapa kegiatan 
strategis yang telah dilakukan adalah: 

a. Penetapan Prioritas RUU melalui Prolegnas, Propenas, 
dan Repeta 

Berdasarkan Program Legislasi Nasional yang telah 
dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI, secara formal DPR RI 
dan Pemerintah telah menetapkan 120 (seratus dua puluh) 
RUU yang menjadi prioritas untuk dibahas oleh DPR 
bersama Pemerintah yang tennuat di dalam UU No.25 Tahun 
2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 
Tahun 1999-2004. Di samping itu, Pemerintah dan Dewan 
telah pula menyepakati penambahan RUU yang dibahas dan 
ditetapkan sekitar 20% dari ketentuan Propenas tersebut 
untuk menampung kebutuhan UU yang penting dan 
mendesak. Adapun dari 120 RUU tersebut terdiri dari 
kelompok RUU sebagai berikut : 

RUU Bidang Hukum 32 (tiga puluh dua) buah. 

Memasuki tahun ketiga dalam melaksanakan fungsi Jegislasi 
Dewan mulai bulan Nopember 2001 s/d menjelang sidang tahunan 
MPR RI tahun 2002, DPR RI telah melakukan beberapa langkah 
strategis guna meningkatkan peran Dewan dalam pelaksanaan 
fungsi pembuatan undang-undang. Berbagai upaya telah dilakukan 
antara lain melalui penyempumaan Peraturan Tata Tertib DPR RI 
dan penetapan Kode Etik DPR RI yang telah mulai berlaku pada 
tanggal 16 Oktober 200 I. 

3. Program Strategis Pelaksanaan Fungsi Pembentukan 
Undang-Undang 
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Berdasarkan Ketetapan MPR-RI No. VIII/MPR/2000 
tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara 
pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2000 antara lain 
terdapat rekomendasi perlu ditingkatkan produktifitas Dewan 
dalam ha! pembuatan UU. Selain dari itu dalam rangka 

b. Peningkatan Peran Dewan dan Dukungan Staf Dalam 
Perancangan dan Pembahasan RUU 

Selanjutnya setiap tahun anggaran disusun Prolegnas 
oleh Pemerintah bersama DPR RI yang secara formal 
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan 
(REPETA) yang menjadi lampiran dari UU tentang APBN. 
Dalam Repeta tahun 2002 ditetapkan prioritas RUU sebanyak 
64 (enam puluh empat) buah, sedangkan dalam kesepakatan 
antara pihak DPR RI dan Pemerintah tanggal 25 Januari 2002 
dimungkinkan penambahan RUU yang dianggap penting dan 
mendesak sehingga berjumlah sekitar 80 ( delapan puluh) 
buah RUU yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) dari DPR RI 
dan 44 (empat puluh empat) dari Pemerintah. 

RUU bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
l 0 (sepuluh) buah 

RUU bidang Pertahanan dan Keamanan 4 (empat) buah 

RUU bidang Pembangunan Daerah 5 (lima) buah 

RUU bidang Ekonomi 27 (dua puluh tujuh) buah 

RUU bidang politik 23 (dua puluh tiga) buah 

RUU bidang agama 4 (empat) buah 

RUU bidang pendidikan l (satu) buah 

_RUU bidang social budaya 14 (empat belas) buah 
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Di samping itu, untuk meningkatkan produktifitas dan 
kinerja Dewan tersebut, Dewan melalui Sekretariat Jenderal 
dengan dibantu oleh para pakar paruh waktu telah 
membentuk Unit Pendukung Perancangan Undang-undang 
yang bertugas membantu Badan Legislasi, Komisi dan 
Anggota Dewan dalam menyiapkan dan merancang RUU 
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewasa ini masih dilakukan 
pengkajian dari berbagai aspek tentang bentuk lembaga 

peningkatan kinerja DPR dibidang legislasi, perlu dibentuk 

suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu 
Dewan untuk menyiapkan Rancangan Undang- undang. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat 
meningkatkan peran Dewan dalam melaksanakan fungsi 
legislasi, antara lain melalui penyempurnaan Peraturan Tata 
Tertib DPR RI dan Penyusunan Kode Etik DPR RI 
sebagaimana telah diuraikan diatas. Disamping itu sambil 
menunggu selesai dibahasnya RUU dari DPR RI tentang Tata 
Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang 
sekaligus memuat juga teknik penyusunan peraturan 
perundang-undangan, Badan legislasi telah mengeluarkan 
pedoman teknik penyusunan RUU yang telah disampaikan 
kepada Pimpinan DPR RI, Komisi, Pansus, dan Panitia 
Anggaran. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan para 
Anggota Dewan lebih memfokuskan pembahasan RUU dari 
segi subtansinya, sedangkan segi teknik penyusunannya 
diserahkan kepada Tim Asistensi/ Unit Pendukung 
Perancangan UU. Untuk membantu pelaksanaan tugas 
Komisi, Panitia Khusus, Panitia Anggaran, dan Badan 
Legislasi termasuk Pimpinan DPR RI dan Fraksi-fraksi, telah 
dimungkinkan untuk mengangkat tenaga ahli dari luar atas 
biaya A.PBN. 



Bagian Pemberitaan dan Penerbitan; 

Kelompok Jabatan Fungsional Perancang Undang- 
Undang; 

2) Bidang teknis dan administratif, terdiri da~i: 
Tim Bantuan Luar Negeri; 

Bidang Sarana dan Pelayanan informasi 

Bidang Pengkajian dan Analisis; 

Bagian Hukum; 

Bidang Dokumentasi; 

Unit Perpustakaan; 

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti; 

Keanggotaan Unit Perancang Peraturan Perundang- 
undangan terdiri 2 (dua) bidang yaitu 

l) Bidang Keahlian, terdiri dari: 
Tenaga Profesional paruh waktu dari luar; 

Pembantu Asisten Sekretaris Jenderal Bidang - 
Perundang-undangan; 

pendukung perundang-undangan yang lebih komprehensif 
dan profesional untuk masa yang akan datang. Pembentukan 
lembaga ini, sangat terkait dengan struktur kelembagaan 
secara nasional, dan utamanya terkait pula dengan anggaran 
serta sarana dan prasana pendukung kegiatan Dewan, seperti 
anggaran untuk penelitian dan pengkajian RUU, anggaran 
untuk staff ahli, serta penataan struktur kelembagaan 
Sekretariat Jenderal seperti halnya organisasi dan staf 
parlemen beberapa negara yang telah mapan melaksanakan 
sistem keparlemenannya. 

416 
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4. RUU Yang Telah Disetujui Bersama DPR RI dan 
Pemerintah Untuk disahkan Menjadi Undang-undang 

Dalam tahun ketiga ini ( dari bulan Nopember 200 I s/d bulan 
Juli 2002) DPR RI sedang dan akan membahas RUU sebanyak 70 
(tujuh puluh) RUU, 'terdiri dari 40 (empat puluh) RUU dari 
Pemerintah dan 30 (tiga puluh) RUU dari DPR RI. Di antara 70 
(tujuh puluh) RUU tersebut telah disetujui bersama antara DPR RI 
dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UV sebanyak 23 RUU. 
Adapun ke 23 RUU tersebut adalah: 

I) RUU tentang perubahan UU No.35 Tahun 2000 tentang 
APBN tahun Anggaran 2001. 

2) RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

Unit Pendukung Perancangan Undang-Undang tersebut 
mempunyai tugas pokok menyiapkan usu] Rancangan 
Undang-Undang dari DPR RI dengan berpedoman pada 
daftar prioritas RUU yang telah ditetapkan tennasuk 
membantu rnenyiapkan usu] RUU dari DPR RI atas 
permintaan Badan Legislasi, Komisi, Gabungan Komisi, atau 
Anggota DPR RI sebagai inisiator. 
Proses perancangan usu] RUU dari DPR RI dapat pula 
dilaksanakan dengan mengadakan kerjasarna dengan pihak 
Universitas atau Perguruan Tinggi dengan mengadakan nota 
kesepakatan 

Sub bagian. Tata Usaha Asisten Sekjen Bidang 
Perundang-undangan 

Staf Pembantu Asisten Sekjen Bidang Perundang- 
undangan; 
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I 3) RUU tentang Pembentukan Kota Bima, di Wilayah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat; 

14) RUU tentang Pengadilan Pajak; 

I 2) RUU tentang Pembentukan Kota Pariaman, di Wilayah 
Provinsi Sumatera Barat; 

I I) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota 
Palopo, di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; 

I 0) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Montong, di 
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; 

8) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud, di 
Wilayah Sulawesi Utara; 

9) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndau, di · 
Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin, di 
Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 

7) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, 
di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur; 

3) RUU tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia; 

4) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten 
Nagan Raya, K dan Kabupaten Tamiang, di Wilayah Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam; 

5) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Wilayah 
Provinsi Kalirnantan Tengah. 
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2) RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial 

3) RUU tentang Profesi Advokat 

4) RUU tentang Keuangan Negara 

5) RUU tentang Perbendaharaan Negara 

6) RUU tentang Pemeriksaan tanggungjawab Keuangan 
Negara 

Perlindungan dan Pembinaan l) RUU tentang 
Ketenagakerjaan 

5. RUU yang sedang di Bahas DPR RI bersama Pemerintah. 

RUU yang masih diproses dalam pembahasan oleh DPR RI 
bersama Pemerintah dalam tahun ketiga ini sebanyak 46 ( empat 
puluh enam) buah, yaitu : 

a. RUU dari Pemerintah : 

18) RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi. 

19) RUU tentang Hak Cipta 

15) RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; 

16) RUU tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the 
Activities of States in the Exploration and Use of Outer 
Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 
(Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan 
Negara-negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, 
termasuk Bulan, dan Benda-benda Langit Iiainnya, 1967) 

I 7) RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 
2000. 
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I) RUU tentang Penyiaran 

2) RUU tentang Pembentukan Kepulauan Riau; 

3) RUU tentang Lembaga Kepresidenan; 

4) RUU tentang Perkreditan Perbankan 

5) RUU tentang Perlindungan Anak 

6) RUU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

b. RUU dari DPR RI 

17) RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang. 

I2) RUU tentang Perubahan Atas UU No.9 tahun I 969 
tentang Penetapan Perpu No. I Tahun I 969 tentang 
Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang; 

13) RUU tentang Surat Utang Negara 

14) RUU tentang Repeta Tahun 2003 

15) RUU tentang Pemilihan Umum 

16) RUU tentang Partai Politik 

I I) RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 

8) RUU tentang Grasi 

9) RUU tentang Ketenagalistrikan 

I 0) RUU ten tang Bangunan Gedung 

7) RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun I 999 
tentang Bank Indonesia 
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15) RUU tentang Likuidasi Bank; 

16) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, 
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat 
dan Belitung Timur; 

17) RUU tentang Panas Bumi; 

18) RUU tentang Pembentukan Kata Mobagu, Kabupaten 
Pakpak Barat, Kabupaten Pahuwato, dan Kabupaten 
Bone Bolango; 

7) RUU tentang Pendidikan Nasional; 

8) RUU tentang Praktek Kedokteran; 

9) RUU tentang Keolahragaan; 

I 0) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong; 

11) RUU tentang Kebebasan Memperoleh lnformasi Publik; 

12) RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 53 
tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuwantansingingi, dan Kata Batam; 

13) RUU tentang Pembentukan 4 (empat) Kabupaten di 
Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Halmahera Utara, 
Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera 
Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sulu); 

14) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa 
Selatan, Kata Tomohon, Kabupaten Halmahera Timur 
dan Kata Tidore; 
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Dari daftar tersebut di atas temyata dalam tahun ketiga ini 
belum terdapat RUU yang berasal dari DPR RI telah selesai di 
bahas dan disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 
Meskipun demikian temyata terdapat kenaikan jumlah RUU yang 
berasal dari DPR RI yang sedang dalam proses pembahasan 
antara DPR RI bersama Pemerintah berjumlah 28 (dua puluh 
tujuh) RUU. 

25) RUU tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 1999 
tnetang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus lbu Kota 
Negara Republik Indonesia Jakarta. 

26) RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 

27) RUU tentang Perikanan 

28) RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Batam. 

23) RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, 

24) RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

22) RUU tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum, 

19) Perubahan UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok- 
pokok Kekuasaan Kehakiman, 

20) RUU tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung RI, 

21) RUU tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1991 tentang 

Kejaksaan RI, 
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9) RUU tentang Pasar Modal; 

10) RUU tentang Perposan; 

11) RUU tentang Kamar Dagang dan Industri ; 

12) RUU tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 

13) RUU tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

14) RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri; 

15) RUU tentang Perkebunan; 

16) RUU tentang Pasir Laut; 

5) RUU tentang Hak-Hak DPR dan Anggota DPR; 

6) RUU tentang Komisi Yudisial; 

7) RUU tentang Pegampunan Pajak; 

8) RUU tentang Perubahan UU N0.11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan; 

4) RUU tentang Perubahan UU No.58 Tahun 1962 tentang 
Kewarganegaraan; 

/ 

Selain dari RUU dari DPR RI yang sedang dibahas bersama 
Pemerintah tersebut, saat ini Badan Legislasi, Komisi dan Anggota 
DPR RI, sedang menyiapkan 16 (tujuh belas) usu! RUU inisiatif 
DPR RI yang diantaranya akan segera disampaikan kepada 
Pimpinan DPR RI untuk proses pembahasan selanjutnya. Adapun 
RUU yang sedang dalam proses penyiapan/perancangan tersebut 
adalah: 
l) RUU tentang Ombusdman Nasional; 

2) RUU tentang Mahkamah Kontitusi; 

3) RUU tentang Rahasia Negara; 

6. Penyiapan RUU dari DPR RI 
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b. Pengaturan Waktu Kegiatan/Rapat-rapat. 
Anggota Badan Legislasi berasal dari Komisi-Komisi, 
disamping dapat melancarkan hubungan antara Badan 
Legislasi dengan Komisi, juga rnerupakan kendala dalam 
melaksanakan tugasnya dalam pembagian waktu kerja yaitu 
kehadiran anggota Badan Legislasi dalam rapat-rapat sering 
bersamaan dengan waktu rapat-rapat komisi, sehingga 
kehadiran anggota sulit diperkirakan. 
Untuk itu terns menerus diadakan pengkajian agar dapat lebih 
menyempumakan Peraturan Tata Tertib DPR RI supaya dapat 
menjadi landasan organisasi dan mekanisme kerja DPR RI 
lebih optimal. 

a. Keterbatasan Anggaran, Sarana dan Prasarana. 
Masih sangat terbatasnya anggaran dari APBN untuk 
kegiatan seperti untuk penelitian, perjalanan untuk 
pengumpulan data dan konsinyering, kerja sama dengan 
perguruan tinggi, biaya pendampingan pakar dari luar secara 
bulanan sesuai kebutuhan, dalam rangka perancangan dan 
pembahasan undang-undang, untuk keperluan pemantauan 
pelaksanaan undang-undang, dan untuk keperluan 
pemantauan (evaluasi) pelaksanaan undang-undang. 
Mengingat menurut kontitusi dinyatakan bahwa DPR sebagai 
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka 
perlu didukung dana yang cukup memadai dengan 
komponen-komponen penggunaannya yang Juwes sesuai 
kebutuhan dalam proses perancangan Undang-undang, 

7. Kendala dan Hara pan Ke depan 

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Dewan dan Tim Kerja 
Perancangan Undang-undang masih menghadapi beberapa 
kendala, antara lain: 
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c. Keterlibatan Anggota Dalam Membahasan Hal-ha! yang 
Bersifat Teknis 

Anggota DPR RI sampai saat ini pada umumnya dalam 
membahas RUU masih banyak terlibat dalam pembahasan 
aspek teknik perundang-undangan, sehingga pembahasan 
suatu RUU dapat memakan waktu yang cukup lama. Saat ini 
sedang diupayakan agar para anggota DPR RI dalam 
membahas RUU cukup dari segi subtansi dan segi politisnya, 
sedangkan segi teknik penyusunan draft agar dikerjakan oleh 
Tim Asistensi atau Tenaga Staf Pendukung. Dengan 
demikian diharapkan perancangan dan pembahasan RUU 
dapat lebih cepat dan lebih banyak dihasilkan. Untuk itu 
sambil selesainya pembahasan RUU tentang Tata Cara 
Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, saat ini telah 
disusun suatu pedoman teknik penyusunan perancangan 
undang-undang sebagai penyeragaman dari setiap 
penyusunan dan pembahasan RUU di DPR RI. 

d. Masih kurangnya staf ahli dan staf teknis/administratif yang 
membantu setiap Anggota DPR RI dibandingkan dengan 
anggota parlemen negara lain. 
Saat ini rata-rata 3 orang Anggota hanya dilayani oleh satu 
staf administrasi, sedangkan tenaga ahli satu Komisi rata-rata 
3 orang, dan tenaga ahli untuk setiap fraksi DPR RI hanya 
berkisar antara 1 s/d 6 orang secara berimbang. Dalam rangka 
meningkatkan peran DPR RI khususnya dalam bidang 
legislasi diharapkan tenaga staf teknis, administratif dan 
keahlian perlu ditingkatkan. 

Untuk itu diharapkan Pemerintah dapat menyetujui formasi 
baru bagi pengangkatan pegawai baru mengisi kekurangan 
pegawai khususnya pengadaan tenaga Perancang Peraturan 
Perundang-undangan yang mutlak di butuhkan oleh DPR RI. 
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Bak Interpelasi 

Meskipun sistem Presidensial yang dianut dalam sistem 
kenegaraan RI, hak DPR dalam meminta keterangan Presiden tetap 
memperoleh landasan yang kuat untuk digunakan. Pasal 33 UU No. 4 
Tahun I 999 ayat (3) mencantumkan salah satu hak DPR dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah mengenai meminta 
keterangan kepada Presiden. 

Dalam melaksanakan tugas pengawasan selain melalui Rapat 
Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan 
kunjungan kerja, juga dilakukan oleh Dewan melalui penggunaan hak- 
hak DPR, antara lain: 

Fungsi pengawasan DPR adalah fungsi yang dilakukan oleh DPR 
dalam mengawasi eksekutif berkaitan dengan pelaksanaan undang- 
undang. Hal ini antara lain berupa pengawasan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan keuangan negara dan 
pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sesuai jiwa UUD I 945 dan 
Ketetapan MPR. UUD 1945 beserta penjelasannya memberi kedudukan 
yang kuat kepada DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, 
karena lembaga ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Berdasarkan 
penjelasan UUD 1945, DPR dapat senantiasa "mengawasi" tindakan- 
tindakan Presiden. 

B. FUNGSI PENGAWASAN 

Untuk Mendukung paradigma baru bahwa DPR RI 
merupakan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang 
tersebut diatas, diperlukan pula pembaharuan struktur organisasi 
Sekretariat Jenderal DPR RI sama halnya pada staf parlemen 

beberapa negara modern. 
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HakAngket 

Peraturan Tata Tertib DPR menyebutkan, usul untuk mengadakan 
angket (penyelidikan) mengenai suatu hal dapat diajukan oleh 
sekurang-kurangnya IO (sepuluh) orang Anggota. Usu! sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
DPR yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta 
nama fraksinya. Usul sebagaimana dimaksud itu dinyatakan dalam 
suatu perumusan secara jelas tentang hal yang akan diselidiki yang 
disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya. Pengaturan lebih lanjut 
tentang prosedur penggunaan hak angket terdapat dalam Peraturan Tata 
Tertib DPR-Rl. Selama masa persidangan tahun 2001-2002, DPR-Rl 

Selama masa Persidangan tahun 2001-2002, DPR RI pemah 
Membahas Surat Interpelasi Anggota DPR tentang Dana BANPRES 
dan Kunjungan Presiden ke TIMTIM 
Berdasarkan salah satu keputusan BAMUS, Komisi II dan Komisi I 
ditugasi untuk mempelajari Interpelasi Anggota DPR-RI tentang Dana 
BANPRES dan Kunjungan Presiden ke Timor-Tirnur. Selanjutnya, 
Komisi II dan Komisi I DPR-RI melakukan Rapat Kerja Gabungan 
Komisi dengan MENKO POLKAM dalam rangka mendengarkan 
penjelasan tentang masalah kunjungan tersebut. 

Peraturan Tata Tertib DPR menyebutkan, sekurang-kurangnya l 0 
(sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usu( kepada DPR untuk 
menggunakan hak interpelasi (permintaan keterangan kepada Presiden) 
tentang suatu kebijakan Pemerintah; Usul sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara 
tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda 
tangan pengusul serta nama fraksinya. Ketentuan lebih lanjut yang 
mengatur mengenai prosedur penggunaan hak interpelasi dicantumkan 
dalam Peraturan Tata Tertib DPR-RI. 
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uang negara. 
• Kasus ini melibatkan tidak 

langsung perusahaan Japan 
Gas Co., Jepang sebagai 
kontraktor asing. 

• Tim Gabungan menyimpul- 
kan bahwa telah terjadi 
penyimpangan prosedur 
dalam pelaksanaan pern- 
bangunan Kilang Exor-I 
Balongan; 

• Terdapat indikasi kerugian 
negara sebesar US$ 185,58 

• Ekspose tentang Proyek Rapat 
Balongan oleh Tim Dipimpin 
Gabungan: Ketua Pansus 

• Kasus Exor-I Balongan 
merupakan kasus salah satu 
kasus Pertamina yang 
diselidiki oleh Kejagung 
karena diduga merugikan 

23-1- Ra pat • Anggota 
2002 Pansus Pansus, 

dengan Tim •Tim 
Gabungan Gabungan, 
(BPKP, • Kantor Price 
Kejagung Waterhouse 
dan Cooper 
Pertamina) (PWC) 
dan PWC 

• Mengundang Tim Gabung-an 
(Kejagung - BPKP - 
Pertamina) untuk rnenjelas- 
kan 8 kasus Pertamina pada 
tgl. 22-29/01 /2002 

Tgl. Jenis Rapat Peserta Yang Hasil/Kesimpulan Rapat Keterangan 
Hadir 

17-J- Rapa I • Ketua dan • Membahas jadwal Rapa I Rapat 
2002 Pimpinan Wakil-wakil Pansus periode Januari-Maret Dipirnpin 

Pans us Ketua 2002 Ketua Pansus 

KAPITULASI BASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) 
PANSUS DPR-RI TENT ANG PENYELIDIKAN KASUS DUGAAN KKN DI BUMN 

PERT AMINA 
PERIODE SIDANG (JANUARI - MARET 2002) 

l) Kasus dugaan KKN Pertamina 

telah melaksanakan hak penyelidikan terhadap beberapa kasus yang 

menjadi perhatian publik. Seperti halnya: 
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juta (perbedaan nilai proyek 
estimasi Pertamina dengan 
nilai proyek yang disetujui). 
Atau sekurang-kurangnya 
US$ 94,9 juta yang berasal 
dari adanya perbedaan nilai 
dalam invoice yang dibuat 
oleh perusahaan Japan Gas 
Corporation (JGC) di- 
bandingkan dengan nilai 
dalam aset record (Contractor 

Scope); 
• Dalam Pertamina scope, 

terdapat temuan pemeriksa- 
an sebesar Rp. 3,8 milyar dan 
indikasi kerugian keuangan / 
negara Rp. 14,5 milyar 
berdasarkan Laporan hasil 
Pemeriksaan BPKP. 

• Selain kerugian negara di 
atas, terdapat other cost 
sebesar US$ 752,87 ribu 
tidak dapat dipertanggung- 
jawabkan. 

• Adanya kerusakan pada 
pengoperasian kilang pada 
tanggal 27 dan 30 Desember 
1994, serta I 0 Janurai 1995 
menimbulkan opini bahwa 
peralatan yang dipasang 
adalah barang bekas. Tim 
Gabungan (BPKP, Ke- 
jagung, Pertamina) telah 
melakukan penelitian untuk 
meyakinkan apakah 
Equipment yang dipasang 
pada Kilang Exor-I Balongan 
benar dibuat oleh vendor/ 
manufactur yang tercantum 
dalam dokumen, dengan hasil 
sebagai berikut: I) equipment 
tersebut adalah benar 
dipabrikasi oleh vendor yang 
bersangkutan; 2) sertifikat 
basil pengujian kualitas 
pekerjaan benar dilakukan 
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Tim Gabungan diperoleh 

hasil bahwa Perta Oil 

• Tim Gabungan menjelaskan Rapat 

kasus Perta Oil Trading ; Dipirnpin 

• Berdasarkan hasil temuan Ketua Pansus 

oleh vendor yang ber- 
sangkutan pihak yang 
kompeten sesuai dengan 
standar intemasional 

• KKN : Belum didapat data- 
data akurat tentang terjadinya 
kolusi. Tetapi munculnya 
nama seperti Erry Oudang, 
Bing Cintami, Foster 
Wheeler dan lain-lain, 
dengan segala kegiatannya 
yang terungkap dalam 
klarifikasi, kiranya dapat 
dijadikan dasar acuan dan 
pengembangan kegiatan 
selanjutnya. 

• Tim Gabungan juga 
menyimpulkan bahwa Proyek 
Exor-I Balongan dilaksana- 
kan dengan penunjukan 
langsung, tidak melalui 
tender terbuka sehingga tidak 
ada harga pembanding. 

• Bahwa pada mulanya, proyek 
Exor-I Balongan muncul 
karena adanya kesanggupan 
pihak Foster Wheeler 
mengusahakan dana hibah. 

Bahwa menurut saudara 
Tabrani Ismail, dikarenakan 
adanya kebijaksanaan pe- 
merintah, maka proyek tersebut 
dilakukan dengan penjukan 
langsung walaupun grant 
sebesar US$ 60 juta dan soft 
loan US$ 140 juta dari 
pemerintah lnggris dibatal-kan, 
dan seharusnya dilaku-kan 
tender terbuka sesuai Keppres 
Nomor 29 tahun 1984. 

24-1- Ra pat • Anggota 

2002 Pansus Pansus dan 

dengan Tim •Tim 

Gabungan; Gabungan 

(BPKP,Keja 
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gung dan Trading beserta perusahaan 

Pertamina) afiliasinya diduga telah 

merugikan uang negara 

sebesar US$ 69 juta/ tahun; 

• Perta Oil Trading adalah 

salah satu pemegang saham 

dari Yayasan Dana Pensiun 

Pertamina; 

Data-data tentang kasus Perta 

Oil Tarding sudah diserahkan 

Tim Gabungan kepada 

Sekretariat pansus Pertamina-- 

sesuai permintaan Anggota 

Pansus Pertamina. 

29-1- Rapa! Intern • Anggota dan • Evaluasi mengenai jalannya Rapat dipimpin 

2002 Pansus Pimpinan atau perkembangan Pans us Ketua Pansus 

Pertamina Pansus Penyelidikan Kasus Per- 

tam in a 

Se lama ini rapat-rapat pansus 

adalah bersifat tertutup, tetapi 

ada kesepakatan diantara 

Anggota Pans us untuk 

melakukan acara konperensi 

pers. 

4-2- Rapa! • Anggota • Proyek Pipanisasi Jawa (PP J) Rapa! dipimpin 

2002 Pansus Pansus merupakan proyek distribusi Ketua Pansus 

dengan Tim •Tim BBM (Premium, kerosine 

Jampidsus, Jampidsus dan solar) melalui pem- 

Kejagung Kejagung bangunan jaringan pipa; 
• Kasus PPJ ini merupakan 

salah satu dari 22 kasus 
Pertamina yang diselidiki 
oleh Jnspektorat Pertamina 
yang diduga merugikan uang 
negara. 

• Proyek pipanisasi dibagi 
dalam 3 jenis pekerjaan : 
I) pembangunan jaringan 
pipa dari Cilacap ke 
Plumpang, OKI Jakarta; 2) 
pembangunan jaringan pipa 



perjanjian mengenai Build 
and Transfer Agreement 
(BTA) dan TFPA yang 
ditandatangani PT.TBT dan 
Pertamina pada tanggal I 

Mei 1989. 
• Pihak kontraktor atau 

pelaksana Proyek PPJ adalah 
PT. Triharsa Bimanusa 
Tunggal (PT. TBT) dimana 
Dirut dijabat oleh Rosano 
Barack, Komisaris Utama 
adalah Ny. Siti hardiyanti 
Rukmana. 

• Disimpulkan bahwa pe- 
laksanaan proyek PPJ oleh 
PT. TBT bertentangan 
dengan ketentuan dalam 
Keppres Nomor 39/1991. 

• Total biaya yang disepakati 
dalam perjanjian BTA dan 
TFP A adalah sebesar US$ 
306 juta dengan proyek 
bersifat "tum-key". 

• Kejagung telah melakukan 
pemeriksaan terhadap saksi 
sebanyak 25 orang, saksi ahli 

surat ten tang dokumen 

Pertamina Faisal Abda'oe 
No.I I I/C0000/88-81 

tertanggal 31-8-1988 yang 
menunjuk PT. Triharsa 
Bimanusa Tunggal sebagai 
pelaksana proyek. 

• Dari data yang dikumpulkan 
oleh Kejagung terdapat 

Utama Direktur SK. 

dari Cilacap ke Sukaburni, 
Jabar; 3) pembangunan 
jaringan pipa dari Cilacap ke 
Semarang, Jateng. 

• Dasar hukum dari PPJ adalah 

/ 
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I orang (Australia), dan 3 
orang tersangka. 

• Tiga orang tersangka adalah 
Di rut Pertamina Faisal 
Abda'oe, Dirut PT. TBT 
Rosano Barack dan 
Komisaris Utama PT. TBT 
Ny. Siti Hardiyanti Rukmana. 

• Salah satu persoalan antara 
PT. TBT dengan Pertamina 
timbul menyangkut adanya 
Keppres 39/1991 yang oleh 
PT.TBT merupakan 'force 
major", sehingga PT. TBT 
mengajukan kompensasi 
pembayaran atas 'work 
value' proyek kepada pihak 
Pertamina yang di kl aim 
sudah dikerjakan oleh mereka 
sebesar US$ 31,490 juta dari 
nilai proyek sebesar US$ 306 
juta. 

• Kejagung menilai kasus PT. 
TBT m1 merupakan kasus 
pidana korupsi atas kerugian 
terhadap keuangan negara. 

• Sesuai dengan jawaban dari 
pertanyaan Anggota Pansus 
bahwa belum dapat dipasti- 
kan kapan Kejagung akan 
melakukan penuntutan ter- 
hadap 3 tersangka di atas ke 
proses pengadilan. 

5-2· Rapat • Anggota • Kasus Technical Asisitance Rapat 

2002 Pansus Pans us Cooperation (TAC) melibat- Dipimpin 

dengan •Tim JAM kan PT. Ustraindo Petro Gas; Ketua Pansus 

Jampidsus Intel • Kejagung sudah menjadikan 

dan Kejagung kasus ini pada tingkat 

Jamintel, penyidikan dengan terdapat 

Kejagung (4) empat orang tersangka . 
sesuai dengan bukti-bukti 



dieksploitasi, sehingga pada 

akhimya menghasilkan 4 

sumur yang produktif untuk 

diolah oleh PT.UPG. 

• Keterlibatan Ginanjar K, dan 

yang akan 

sumur-surnur perubahan 

min yak 

terjadinya memungkinkan 

Lapangan Jatibarang. 

• Adanya perubahan berbagai 

klausul dalam MoU yang 

dibuat antara Pertamina 

dengan PT. UPG sangat 

Praburnulih- Lapangan 

eksploitasi pada 4 sumur 

minyak milik Pertamina yang 

sudah relatif tua untuk 

diproduksi kembali. Tetapi 

dilapangan PT.UPG meminta 

dan melakukan pekerjaan 

eksploitasi pada 4 sumur 

minyak lain yang sangat 

diandalkan atau masih aktif 

berproduksi/beroperasi milik 

Pertamina yakni Lapangan 

Bunyu-Lapangan Pendopo- 

a tau pembangunan 

• Dalam perjanj ian antara 

Pertamina dengan PT.UPG. 

bahwa PT.UPG rnelakukan 

meminta keterangan dari 

sebanyak 14 orang saksi dari 

Pertamina; 3 orang dari 

Deptamben; 2 orang dari 

Ditjen Migas; 2 orang dari 

PT.UPG. 

sudah juga • Kejagung 

awal yang sudah dikurnpul- 

kan oleh Jamintel, antara 

lain: 18 Sudjana, Ginanjar 

Kartasasmita dan Praptowo 

Utomo. 

/ 
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untuk 

akan 

adalah 

mendukung pekerjaan 4 
proyek lapangan minyak 
terse but. 

• Pansus Pertarnina perlu untuk 
mengetahui kontrak yang 
dibuat antara Pertamina dan 
PT.UPG soal 4 sumur 
minyak tersebut. 

• Kejagung menilai keterangan 
saksi-saksi tennasuk dari 
Pertarnina (14 orang) me- 
rupakan bukti kuat bagi 
Kejagung untuk menyatakan 
kasus PT. UPG merupakan 
tindak pidana korupsi yang 
merugikan negara. 

• PT. UPG menurut keterangan 
Kejagung dari saksi-saksi 
bahwa PT. UPG belum 
berpengalaman dalam me- 
lakukan pekerjaan eksploitasi 
4 sumur minyak Pertamina 
terse but. 

• Salah satu kesalahan yang 
mengakibatkan kerugian 
negara adalah menurunkan 
nilai NSO (Non-Shareable 
Oil). Total biaya NSO ini 

milyar s US$ 
menyediakan dana sebesar 

menyetujui pelimpahan 4 
sumur minyak yang produktif 
milik Pertamina kepada PT. 

UPG. 
• PT. UPG bahkan me- 

nyanggupi akan meningkat- 
kan produksi minyak dari 
sumur yang relatif tua atau 
sumur mati 4 kali lipat 

produksi. 
•PT. UPG juga 

Pertamina Di rut 



alasan bahwa pada saat itu 

Ginanjar K., masih sebagai 

perwira TN! aktif. Dan harus 

dengan menyelidikinya 

praperadilankan oleh PN 

Jakarta Selatan. Hakim PN 

jakarta Selatan menegaskan 

bahwa penahanan tersangka 

di Kejagung tidak sah, 

sehingga tersangka Ginanjar 

K., tidak diproses di 

pengadilan. 

• Menurut Kejagung - sesuai 

putusan PN Jakarta selatan 

- kasus Ginanjar K, 

merupakan kasus hukum 

yang harus diselesaikan 

dalam Pengadilan Militer. 

Sehingga Jaksa Agung tidak 

berhak dan berwenang untuk 

kasus di ini 

hari di Kejagung. 

dalam ditahan 

Ginanjar 

sempat 

beberapa 

Tetapi 

Kartasasmi ta 

diklaim PT.UPG sebesar US$ 

l 7 juta. Biaya ini dituntut 

atau diminta untuk dibayar 

oleh Pertamina. Karena PT. 

UPG menilai 4 sumur 

minyak Pertamina tersebut 

tidak produktif lagi. 

• Diduga juga terjadi kesalahan 

yang dilakukan oleh IB 
Sudjana dengan memutuskan 

untuk menurunkan nilai 

Shareable Oil (SO). 

• Jaksa dalam melakukan 

penyidikan mengacu pada 

bukti surat penawaran yang 

diajukan oleh PT. UPG. 

• Dalam penyidikan yang di- 

lakukan Kejagung, tersangka 
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menjelaskan tentang status 
Ginanjar Kartasasrnita saat 
menjabat sebagai Mentamben 
ketika itu. 

• Jampidsus juga menjelaskan 
bahwa TIM Gabungan 
Kejaksaan Agung dan 
Pertamina dalam hal ini dari 
lnspektorat Pertamina me- 
nyimpulkan terdapat 159 
kasus yang berdindikasi 
adanya dugaan KKN di 
Pertamina. 

• Dari 159 kasus tersebut, 22 
kasus diantaranya berindikasi 
KKN dan sudah diserahkan 
ke Kejagung. Dan dari 22 
kasus, 8 kasus sudah 
diselidiki dan sampai pada 
tahap penyidikan oleh 
Kejagung. 

• Di hadapan Jampidsus dan 
Tim Gabungan, Ketua Pansus 
menjelaskan bahwa pem- 

Se Iatan lain antara 

diperiksa oleh Oditur Militer 

dalarn institusi Peradilan 

Militer. Tetapi sampai saat 

ini Peradilan Militer belum 

memproses secara hukum 

kasus hukum Ginanjar 

Kartasasmita. 

• Persoalan pra-peradilan me- 

rupakan kendala yang 

dihadapi oleh Kejagung saat 

ini. 

• Dalam kaitan dengan salah 

seorang tersangka yakni 

Ginanjar Kartasasmita - 

Rapat Pansus sepakat akan 

memanggil Panglima TN!, 
Jaksa Agung dan PN. Jakarta 
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bentukan Pansus Pertamina 

dimaksudkan bukan untuk 

mencampuri wewenang 

lembaga judikatif, tetapi 

melakukan penyelidikan 

dengan meneliti data a tau 

inforrnasi ten tang kasus- 

kasus yang ada di Pertamina. 

Pansus justru mememberikan 

dukungan politik dan moril 

kepada Kejaksaan untuk 

menjalankan tu gas dan 

wewenangnya dalam hal 

penyelidikan dan penyidikan 

berbagai kasus hukum / 
Pertarnina selama ini. 

6-2- Ra pat • Anggota • Pihak manajemen PT. Tugu Rapat dipirnpin 

2002 PaHsus Pansus serta ; Pratama Indonesia rnengeas- Ketua Pansus 

dengan • Dua (2) kan bahwa data tentang calim 

PT.Tuga orang Direksi asuransi yang ditujukan 

Pratama PT. TPI kepada PT. TPI dari 

Indonesia perusahaan Perta Oil Trading 

Company tidak ada. 

• Rapa! menyepakati untuk 

meminta data-data lain dari 

manajemen PT.TPI yang 

ditujukan kepada perusahaan 

dengan jumlah di atas Rp. l 

milyar. 

• Data claim asuransi adalah 

data tahun 1984-1991. Dan 

pihak PT. TPI me- 

nyanggupinya dalam waktu 

paling cepat diberikan saqtu 

minggu kemudian. 

• Pada tgl. 14 F ebruari 2002, 

PT. Tugu Pratama Indonesia 

tel ah memberikan data-data 

yang diminta oleh Pans us 

Pertamina, yakni klaim 

asuransi periode tahun 1984- 

1991. - 
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19-2- Ra pat • Anggota • Rapat dengan mantan Dirut Rapat dipimpin 

2002 Pans us Pansus, Pertamina dan Bpk.Wiwoho Ketua Pansus 

dengan • Mantan Dirut dan staf lnspektorat 

man tan Pertamina Pertamina membahas: 

Di rut Martiono kronologis dan kriteria dari 

Pertamina Hadian to, 159 kasus dugaan KKN di 

Martiono Wiwoho, dan BUMN Pertamina. 

Hadianto, stafnya, • Berawal dari SE. Menko 

Wiwoko • PT. TPl Ekuwasbang Nomor 79/MK! 

dari WASBANGNI/1998 yang 

lnspektorat ditandatangani tanggal 11 

Pertamina, Juni 1998 tentang Langkah- 

Perwakilan langkah penghapusan KKN 

Tim dalarn perekonomian 

Gabungan nasional. 

dan PT. TPJ • Menindak lanjuti SE di atas, / 
maka tahun 1998 Ketua 

DKPP Ginanjar kartasasmita 

memerintahkan Di rut Per- 

lamina Soegianto untuk 

mengindektifikasi/memeriksa 

kegiatan perusahaan milik 
keluarga man tan Presiden 

Soeharto dan kerabat 

dekatnya yang adalberkaitan 

langsung dengan Pertamina. 

• Dibentuk Tim Gabungan 

yang terdiri dari Inspektorat 

Pertamina-BPKP-Kejagung 

melakukan kegiatan pe- 

nyelidikan, a tau internal 

audit, sesuai surat ketua 

DKPP kepada Soegianto. 

• Martino H. menjelaskan . 

bahwa hal yang diidentifikasi 

antara lain adalah; surat 

permohonan yang masuk, 
proses administrasi s/d 

perjanjian kontrak yang 

sedang dan sudah 

dilaksanakan dengan 

Pertamina. Merecord data- 



data, prsedur tender sampai 
pada isi perjanjian kontrak. 

• Hasilnya terdapat sebanyak 
159 kasus Pertamina. Dari 
identifikasi ini ada gradasi- 
nya. Kasus sebanyak 159 ini 
merupakan limpahan dari 
mantan Dirut Pertamian 
Soegianto kepada Martiono 
H. Dirut Pertamina sesudah- 
nya. 

• Tim Gabungan pada 31 Mei 
2000 membuat laporan 
bahwa dari 159 kasus yang 
ditemui, disimpulkan bahwa : 

• 82 kasus dibatalkan karena 
tidak mengindikasikan ke- 
rugian negara atau tidak 
tindak ada pidana korupsi, 

• 51 kasus diteruskan sesuai 
kontrak yang ditandatangani, 

• 4 kasus dananya mumi 
seluruhnya dari investor, 

• 22 kasus diduga merugikan 
keuangan negara a tau 
Pertamina dan sudah 
dilimpahkan seluruhnya 
kepada Kejagung. 

• Dari 22 kasus, 8 kasus sudah 
dalam tahap penyidikan oleh 
Kejagung dan sudah ada 
tersangkanya. 

• Selama masa kepemimpinan 
Dirut Pertamina Martiono H. 
sld Juli 1999, ia menegaskan 
telah dilakukan penyelamatan 
uang negara sebesar Rp. 212 
milyar + sebanyak US$ 120 
juta. 

• Rapat dengan PT. TPI: PT. 
TPI menjelaskan singkat 
tentang klaim asuransi yang 
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merupakan kasus tentang 
"Technical Assistance 
Contract (TAC)". 

• Marzuki D., menegaskan 
bahwa pemeriksaan ter- 
sangka Ginanjar sudah dalam 
tahap penyidikan oleh jaksa. 

• Yang menjadi hambatan 
dalam melanjutkan proses 
hukum terhadap Ginanjar 
adalah adanya hasil gugatan 
II terhadap pra-peradilan 
Ginanjar dari tergugat yang 
diajukan ke PN. Jakarta 
selatan yang dimenangkan 
oleh tersangka atas putusan 
PN. Jakarta Selatan tersebut. 

• Singkatnya, tergugat 
Ginanjar melalui pengacara 
hukumnya telah melakukan 
gugatan I ke PN.Jakarta 
Se Iatan atas penahanan 
dirinya oleh Kejagung. 

• Atas gugatan I ini, Kejagung 
menang melawan penggugat 
si tersangka Ginanjar atas 
putusan PN. Jakarta Selatan. 

Kartasasmita Ginanjar 

• Kasus hukum yang melibat- Rapat dipimpin 
kan langsung tersangka Ketua Pansus 

20-2- Ra pat • Anggota 
2002 Pansus Pansus dan 

dengan • Marzuki 
Mantan Darusman, 
Jaksa SH 
Agung 
Marzuki 
Darusman, 
SH 

sudah dibayarkan kepada 3 

tertanggung yakni PT. Total 

Indonesie; PT. Aryo Seto 

Wijoyo dengan asuransi 

kebakaran dan jenis 

penutupan adalah Marine 

Cargo. 

• Ketiga jenis klaim asuransi di 

atas adalah beberapa dari 

berbagai klaim terhadap PT. 

TPI yang menjadi perhatian 

serius dari manajemen. 



permintaan tcrgugat, dengan 
hakim yang sama ketika itu 
- mengalahkan Kejagung. 

• Hasil putusan pra-peradilan l! 
oleh PN. Jakarta Selatan ini 
merupakan persoalan hukum 
yang menjadi faktor utama 
belum selesainya proses 
peradilan terhadap tersangka 
Ginanjar K. 

• Padahal Kejagung sudah 
membentuk Tim Gabungan 
(Jaksa dan 4 orang Oditur 
Militer) untuk melakukan 
penyidikan bersama terhadap 
Ginanjar K. yang dikoordinir 
oleh Kejagung. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 26 
UU Nomor 3/1971 bahwa 
jaksa dapat memimpin dan 
mengkoordinir tugas 
penyidikan terhadap perkara- 
perkara korupsi baik yang 
dilakukan oleh sipil maupun 
oleh anggota militer. 

mengabulkan mutuskan 

• Tetapi tersangka menggugat 
kembali - melalui kuasa 
hukumnya ke PN. Jakarta 
Selatan dengan alasan bahwa 
Kejagung tidak berhak 
menyidik dan melimpahkan 
hasil penyidikan atas dirinya 
ke pengadilan sipil, karena 
tersangka yang pada waktu 
menjabat adalah masih 
merupakan anggota TNI 
aktif. Seharusnya kasus rm 

diselidiki dan disidik oleh 
Oditur Militer dan diproses di 
Pengadilan Militer. .( 

• PN. Jakarta Selatan me- 
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2. Pada Halaman 420 terdapat 17 RUU seharusnya 18 
RUU, adapun tambahannya: 
18) RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

1. Pada Halaman 419 terdapat 19 RUU seharusnya 23 
RUU, adapun tambahannya : 
20) RUU tenta.I?-g Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2002. 

21) R{)U tentang perubahan UU No.35 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

22) RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua. 

23) RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. 
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2002 Internal besar akan dibentuknya Tim KeciI Ketua Pansus 

Pans us Anggota Pansus Pertamina. 

Pans us dan • Rencana memangggil Prof. 

Pirnpinan Dr. Ir. KH.Kho untuk 
mendapatkan inforrnasi atau 
masukan ten tang Proyek 
EXOR-I. 

• Membahas kernungkinan 
akan diadakannya staf ah!i 
bi dang hukum, akuntansi, 
ahli teknik perminyakan 
untuk membantu pekerjaan 
Pansus Pertarnina. 

• Membahas rencana 
pemanggilan beberapa 
tersangka yang terlibat 
langsung dengan kasusu 
KKN Pertamina di atas. 

l 9-3- Ra pat • Anggota • Maksud pemanggilan saudara Rapat dipimpin 

2002 dengan Pansus Prof.Dr. Ir.KH. Kho adalah Ketua Pansus 

Man tan Staf • Prof. Dr. Ir. Jal am rangka mencari 

Ahli KH. Kho rnasukan a tau informasi 

Menristrek man tan Staf tarn bah an ten tang kasus 

Prof Dr. Ir. Ahli proyek EXOR-I (Export 

KH. Kho Menristek Oriented Refinery) balongan. 
• Saudara KH. Kho telah 

rnenulis kepada Menteri 
Negara Ristek/Ketua BPPT 
tertanggal 8-8-1989 dengan 
nomor surat : 2/KKH/8/89, 
sebagai tanggapan terhadap 
surat Direksi Pertamina 
kepada Menteri 
Pertambangan dan Energi. 
(copy surat tanggapan 
diberikan kepada Pans us 
Pertamina) 

• Isi surat tanggapan tersebut 
antara lain : 

• Pertama-tarna akan ditelusuri 
darimana datangnya angka 
US$ 2.049 juta yang ditulis 
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melaksanakan sendiri pe- 
kerjaan yang begitu besar 
dengan total biaya US$ 807 
juta, Karena Pertamina bukan 
"engineering company". 

• Break-down harga yang 
diberikan Konsortium FW 
adalah berdasarkan pekerjaan 
seluruh "pakage", bukan 
"pakage" itu dibagi-bagi, 

• Masalah lain adalah apakah 
"Financier" setuju dengan ide 
Pertamina tsb. Jlka setuju 
pasti akan meminta jaminan 
dari Pertamina bahwa jika 
terjadi cost-overrun, maka 
Pertamina harus menangung 
seluruh kekurangan biaya 
sampai proyek tersebut dapat 
dioperasikan. 

• Bahwa harga Proyek EXOR-I 

belum • Pertamina 

Pertamina owner's cost. 
• Jika utilities dan off-sites 

dikerjakan oleh Pertarnina, 
maka akan dihemat anggaran 
biaya sebesar US$ 50 juta. 

Pertamina oleh 

tersebut. Karena di surat 

penawaran konsortium 

FOSTER-WHEELER angka 

tersebut tidak disebut-sebut 

secara eksplisit. 

• Untuk menurunkan harga, 

Pertamina menyarankan 

untuk membagi "pakage" 

EXOR menjadi 2 bagian : 

a) Unit-unit untuk proses + 

spare-parts dilaksanakan oleh 
Foster Wheeler; b) Utilities 
dan Off-sites dilaksanakan 

bisa 

serta 

Pertamina surat dalam 



Pemerintah agar • saran 
process plant saja. 

Sedangkan 
mengerjakan 

scope. 
Konsortium 

saya sebagai anggota Dewan 
Komisaris PT.Rekayasa, saya 
tidak setuju dengan ide 
(pikiran) Pertamina untuk 
melaksanakan sendiri Ojfsite 
serta Utilities dan Owner 

pengalaman • Berdasarkan 
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dengan proyek- 

PPKBBM-yang 

berbeda 

proyek 

pengalaman 

proyek-proyek 

masa lalu. 

• Proyek EXOR-I keadaannya 

pelaksanaan 

PPKBBM 

tidak boleh ditentukan hanya 

atas dasar pengalaman- 

pembiayaannya "non- 

recourse"(bank hanya dapat 

menagih bila proyek untung). 

• Jika Pertamina masih ingin 

membangun proyek EXOR-I 

tersebut, maka dengan harga 

berapa masih diperoleh "pay / 

out time" yang tidak begitu 

baik tapi masih dapat 

diterima yaitu 15 tahun. 

• Prof. KH. Kho juga 

melaporkan bahwa adanya 

perbedaan harga proyek 

secara keseluruhan sebesar 

US$ 70 juta lebih tinggi di 

surat Pertamina dengan harga 

US$ 2.049 juta dibandingkan 

dengan surat penawaran 

Konsortium FW dengan 

biaya US$ 1.979 juta. 

• Kemungkinan terjadi 

penggelembungan harga ada 

di surat Pertamina tsb. 
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l. A .. Teras Narang, SH Ketua (Ketua Komisi II) 
2. Ibrahim Ambong, MA Wk. Ketua (Ketua Komisi I) 
3. Ferry Mursyidan Baldan Wk. Ketua (Wk. Ketua Komisi II) 
4. Ishak Latuconsina, MSc Wk. Ketua (Wk. Ketua Komisi I) 
5. H. Deddy Sudarmadji Wk. Ketua (Wk. Ketua Komisi II) 

Hak Mengajukan/Menganjurkan, Memberikan Persetujuan, 
Memberlkan Pertimbangan, dan Memberikan Pendapat 

Se lama masa persidangan tahun 2001-2002, DPR RI telah 
menggunakan hak ini, seperti halnya ketika: 

l) Pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Berdasarkan putusan Rapat BAMUS DPR-RI tanggal 22 
Nopember 2001, Komisi II dan Komisi I ditugaskan untuk 
membahas persetujuan DPR-RI terhadap permintaan Presiden 
kepada DPR-RI melalui Surat Nomor R-70 tanggal 26 Oktober 
2001 dan Surat Nomor R-72 tanggal 2 Nopember 201, Perihal: 
Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 

Dalam rangka persiapan pembahasan, tanggal 23 Nopember 200 l 
dilaksanakan Rapat Intern Gabungan Komisi II dan Komisi I 
DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Bidang 
KORPOL dengan acara pemilihan dan penetapan Pimpinan Rapat 
Gabungan Komisi II dan Komisi I, dengan susunan pimpinan 
sebagai berikut: 

menetapkan harga teninggi 

proyek secara keseluruhan. 

Saya memberikan masukan- 

data mula-yaitu dengan Pay 

Out Time selama 15 tahun 

investasi total tertinggi 

adalah sebesar USS 1.900 

juta 
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1. Untuk menuntaskan kasus perjudian, kasus 27 Juli 1996, 
kasus Narkoba, dan kasus pemboman. 

2. Komtment untuk memperbaiki dan meningkatkan moral, 
integritas, dan profesionalitas POLRI yang akan datang. 

3. Visi dan misi menjadi bahan dalam rangka pelaksanaan tugas 
pengawasan oleh Komisi II dan Komisi I DPR-RI. 

Dalam Rapat Intern Gabungan Komisi II dan Komisi I dengan 
acara persetujuan DPR-RI terhadap Calon KAPOLRI Sdr. 
KOMJEN POL DRS. DA 'I BACHTJAR, SH menjadi KAPOLRI, 
Fraksi-fraksi menyampaian pendapat akhir yang didasarkan 
penilaian dalam visi dan misi, serta jawaban/keterangan Calon 
KAPOLRI. Masing-masing Fraksi pada umumnya menyampaikan 
persetujuan dengan beberapa ha! yang menjadi catatan untuk 
menjadi perhatian apabila Calon KAPOLRI diangkat menjadi 
KAPOLRI, antara lain: 

Rapat Gabungan Komisi II dan Komisi I pada tanggal 26 
Nopember 200 l telah menyelesaikan pembahasan persetujuan 
DPR-RI terhadap pengangkatan Calon KAPOLRI KOMJEN POL. 
DRS. DA'I BACHTIAR, SH menjadi KAPOLRI dengan acara 
penelitian administrasi yang dilakukan oleh Pimpinan Gabungan 
Komisi II dan Komisi I dalam rapat Tertutup dan dilanjutkan 
dengan Rapat Intern Gabungan Komisi II dan Komisi I dalam 
acara penyampaian basil penelitian administrasi dan pandangan 
anggota terhadap pelaksanaan pemilihan Calon KAPOLRI. 
Keputusan Rapat Intern Gabungan Komisi II dan Komisi I adalah 
untuk penyampaian visi dan misi Calon KAPOLRI dilaksanakan 
dalam Rapat Terbuka, sedangkan dialog/tanya jawab antara para 
Anggota Komisi Gabungan dengan Calon KAPOLRI dilaksanakan 
dalam Rapat Tertutup. 
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Tahap I 
• Konfirmasi mekanisme penjaringan yang dilakukan 

KOMNAS HAM atas 34 (tiga puluh empat) calon yang 

Mekanisme pembahasan mengacu pada proses pembahasan 
pejabat publik yang pernah dilaksanakan oleh Komisi II dan 
terbagi menjadi 5 tahap, yaitu : 

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVIl/MPR/1998 tentang 
Hak Asasi Manusia Pasal 4 menetapkan bahwa pelaksanaan 
penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi 
tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan undang-undang. 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 83 ayat (I) Anggota KOMNAS HAM berjumlah 35 
(tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan usulan KOMNAS HAM 
dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan 
penjelasannya menyatakan "Usulan Komnas HAM yang 
dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan 
masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang 
jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang. 

Sesuai surat KOMNAS HAM tanggal 26 Oktober 200 I dan 6 
Nopember 200 I disampaikan usulan daftar nama Calon Anggota 
KOMNAS HAM sejumlah 34 orang untuk dipilih DPR-RI 
sejumlah 17 orang dan berdasarkan keputusan Rapat BAMUS 
tanggal 14 Januari 2002, Komisi II ditugasi untuk memproses 
pembahasannya. 

2) Pemilihan Keanggotaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
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• Masukan/informasi Laporan Dirjen Pajak, Kepolisian Negara 
RI, Kejaksaan Agung. 

Tahap II 
• Menerima masukan/tanggapan masyarakat tentang calon 

anggota KOMNAS HAM tanggal 28 Mei s/d 3 Juni 2002. 

• Pengumuman tentang nama-nama calon Anggota KOMNAS 
HAM kepada masyarakat (telah dilaksanakan melalui 
konperensi pers Pimpinan Komisi II tanggal 13 Mei 2002 dan 
dalam bentuk layanan iklan di media massa (Kompas, Media 
Indonesia, Rakyat Merdeka, Republika, Rakyat Merdeka, 
TVRI, dan RCTI) hari Selasa 28 Mei 2002 

diusulkan kepada DPR. (Rapat Dengar Pendapat dengan 
KOMNAS HAM tanggal 29 Mei 2002). 

• Mengirim surat pemberitabuan kepada calon Anggota 
KOMNAS HAM untuk memenuhi persyaratan administrasi, 

yaitu: 
a. Makalah dengan thema "Penegakan HAM di Indonesia", 

maksimum 5 (lima) halaman diketik I Y2 spasi (satu 
setengah) spasi. 

b. Daftar Riwayat Hidup, termasuk Jatar 
belakang/pengalaman di bidang Hak Asasi Manusia. 

c. Daftar Kekayaan (benda bergerak/tidak bergerak, 
tabungan, deposito) 

d. Copy tanda bukti NPWP 
e. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani. 
f. Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) buah 
g. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon Anggota dan 

kesediaan mengikuti proses seleksi pencalonan. 
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Selanjutnya Komisi II mempersiapkan pelaksanaan Fit and Proper 
Test terhadap 41 (empat puluh satu) Calon Anggota KOMNAS 
HAM, dan telah menyepakati 23 Calon Anggota KOMNAS HAM. 

Tahap V 
• Rapat Komisi II penentuan calon Anggota KOMNAS HAM 

tanggal 1 Juli 2002. 

• Menyampaikan laporan ke Badan Musyawarah (± 1 minggu 
setelah penentuan calon Anggota KOMNAS HAM). 

• Rapat Paripuma Dewan untuk pengesahan hasil Komisi II 
atas nama-nama calon Anggota KOMNAS HAM (diusulkan 
8 Juli 2002). 

Tahap IV 
• Rapat Pleno Khusus Komisi II yang bersifat Terbuka untuk 

Fit and Proper Test tanggal 26 Juni 2002 s/d I Juli 2002. 

Tahap III 
• Seleksi Administrasi calon Anggota KOMNAS HAM oleh 

Tim Kecil. (tanggal 4 Juni 2002) . 
• Rapat Pleno Komisi II membicarakan basil seleksi 

administrasi atas setiap calon yang rnernenuhi syarat untuk 
klarifikasi dan Fit and Proper Test (tanggal 5 Juni 2002). 

• Mengirimkan surat kepada calon anggota KOMNAS HAM 
yang akan Fit and Proper Test, tanggal 6 s/d 24 Juni 2002. 

• RDPU dengan Organisasi dan LSM yang bergerak dibidang 
HAM, antara lain: LeIP, LBH, Kontras, YLBHI, Koalisi 
Perempuan Ormas-ormas Keagamaan : MUI, NU, PP 
Muhammadiyah, PGI, PHDI, dan W ALUBI, tanggal 27 dan 
30 Mei 2002. 
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Sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti proses 
pemilihan Calon Hakim tersebut melalui Pimpinan DPR-Rl/Wakil 
Ketua DPR-Rl/KORPOL, Pimpinan Komisi II DPR-RI telah 
mengirim surat kepada Ketua MA-RI untuk mengadakan 
konsultasi membahas masalah pencalonan Hakim Agung tersebut. 
Konsultasi dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 
(1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi : 

Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara 
dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. Daftar nama calon Hakim Agung yang berasal baik dari 
kalangan Hakim karier maupun dari Juar kalangan Hakim karier 
disusun berdasarkan konsultasi antara Dewan Perwakilan Rakyat, 
Pemerintah dan Mahkamah Agung yang pelaksanaannya 

3) Pemilihan Calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung 
Sesuai dengan Surat Ketua MA Nomor : KMA/146/RHS/II/2002 
tertanggal 20 Februari 2002 dan Surat Ketua MA Nomor : 
KMA/147/11/2002 tertanggal 20 Februari 2002, Ketua MA telah 
menyampaikan 68 daftar nama-nama Calon Hakim Agung kepada 
Ketua DPR-Rl, terdiri atas : 
I) Peradilan Umum sebanyak 32 orang; 
2) Peradilan Agama sebanyak 15 orang; 
3) Peradilan militer sebanyak 5 orang; 
4) Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 6 orang; 
5) Non Karier sebanyak 14 orang; 
6) Kejaksaan Agung sebanyak 2 orang. 

Dalam rapat Paripuma DPR RI tanggal 15 Juli 2002, telah 
disahkan ke 23 Calon Anggota KOMNAS HAM tersebut. 
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Sesuai basil pembahasan Rapat Intern tersebut, Komisi I DPR 
RI melalui pertimbangannya dapat menyetujui 7 (tujuh) Calon 
Duta Besar LuarBiasa dan Berkuasa Penuh untuk Negara Sahabat 
sedangkan untuk 2 (dua) Calon Duta Besar tersebut tidak dapat 
disetujui karena l (satu) Calon Duta Besar tidak dapat hadir dalam 
Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR RI dan l 
(satu) Calon Duta Besar belum menerima Keputusan Presiden 
tentang perubahan negara akreditasnya. 

Selanjutnya dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002- 
2002 Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat 
Umum dengan 27 (dua puluh tujuh) Calon Duta Besar untuk 
mendapatkan visi dan misi dari para Calon Duta Besar tersebut. 
Kemudian dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI memberikan 

4) Pertimbangan terhadap Calon Duta Besar 

Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan Ill Tahun Sidang 
2001-2002 telah memberikan pertimbangan terhadap 9 (sembilan) 
Caton Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk negara 
sahabat. Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya 
sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Pertama UUD 1945 
Pasal 13 ayat (2), Kornisi I DPR RI telah mengadakan Rapat 
Dengar Pendapat Umum dengan para Calon Duta Besar Luar 
Biasa dan Berkuasa Penuh tersebut pada tanggal 15 Januari 2002 
untuk mendapatkan masukan mengenai visi dan misi dari negara 
akreditasnya. Setelah Rapat Dengar Pendapat Umum dilanjutkan 
dengan Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk memberikan 
pertimbangan bagi 9 (sembilan) Calon Duta Besar Luar Biasa dan 
Berkuasa Penuh RI tersebut. 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi lembaga masing- 
masing. 
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Nama calon yang diajukan Gubernur BI sebanyak 3 orang, 
yaitu: 
a. Bun Bunan EJ Hutapea, SE, Akt., MM. Yang diusulkan 

kepada DPR RI untuk dapat diangkat kembali sebagai Deputi 
Gubernur Bank Indonesia; 

b. Calon-calon untuk menggantikan Sdr. Achyar Iljas 

6) Pembahasan Pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia 

Melalui surat Gubernut Bank Indonesia (Bl) No. 
417 /GBl/DHk/ tertanggal 17 Februari 2002 dan surat Gubernur BI 
No. 4111/GBI/DHK tertanggal 27 Maret 2002 yang disampaikan 
kepada Ketua DPR RI dilakukan Pengajuan Usu! Calon Deputi 
Gubernur Bank Indonesia untuk mengisi jabatan Gubemur Bank 
Indonesia yang habis masa jabatannya. 

5) Pertimbangan bagi pengangkatan Panglima TNI 

Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat 
Umum dengan Calon Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono 
Sutarto untuk mendapakan masukan tentang visi dan misi 
tugasnya dan dilanjutkan dengan Rapat Intern Komisi I DPR RI 
untuk memberikan persetujuan terhadap pemberhentian dan 
pengangkatan Panglima TNI. Dalam Rapat intern Komisi I DPR 
RI memutuskan menyetujui pemberhentian Laksamana TNI 
Widodo AS dari jabatan Penglima TNI dan mengangkat Jenderal 
TNI Endriartono Sutarto sebagai Panglima. 

pertimbangan dapat menyetujui 19 (sembilan belas) Calon Duta 
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk negara sahabat 
sedangkan 8 (delapan) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh RI lainnya Komisi I DPR RI memutuskan memberikan 
pertimbangan untuk mengembalikan pencalonannya kepada 
pemerintah. 
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Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia dilaksanakan 
pada tanggal 20 Mei 2002. RDPU presentasi mengenai visi dan 
misi dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2002. 

Dasar Hukum: 
I. Pasal 41 ayat (2) juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

2. Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 14 Maret 2002 

3. Surat Penugasan Ketua DPR RI Nomo: KD.02/1896/DPR 
RI/2002 tertanggal 3 Maret 2002 mengenai Usulan Calon 
Deputi Gubernur Bank Indonesia. 
Sesuai dengan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 14 

Maret 2002 dan sesuai pula dengan surat penugasan Pimpinan 
Dewan tanggal 3 Maret 2002 bahwa pembahasan pencalonan 
Deputi Gubernur Bank Indonesia harus selesai akhir bulan Mei 
2002. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi IX DPR RI 
mengadakan Rapat Intern, Rapat Kerja dan Rapat Dengar 
Pendapat yang dilaksanakan pada: 

1. Tanggal 16 Mei 2002 Komisi II DPR RI mengadakan Rapat 
Intern guna membicarakan Surat Gubernur Bank Indonesia. 
Surat Penugasan dari Pimpinan Dewan dan menyusun jadwal 
pembahasan pencalonan Deputi Gubernur Bl. Dalam rapat itu 

Untuk membahas surat-surat usulan ketiga calon Deputi 
tersebut, Komisi IX DPR RI mengadakan Rapat Intern, Rapat 
Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia, Rapat Dengar Pendapat 
Umum mendengarkan presentasi mengenai visi dan misi dari 

calon-calon yang diajukan oleh Gubernur Bank Indonesia guna 
mendapat masukan-masukan dalam pengambilan keputusan pada 
acara fit and proper test. 

( 1) Dr. Aslim Tajuddin, SE, MA 
(2) Dr. Ir. Hartadi Sarwono, MA 
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Penilaian terhadap para calon Deputi dilaksanakan setelah 
mendengarkan presentasi dari ketiga calon yang dilakukan 

Kriteria yang digunakan: 
I. Dalam menentukan Deputi Gubemur BI, Komisi IX DPR RI 

telah memperhatikan ha1-hal sebagai berikut: 
Surat Gubemur BI kepada DPR RI tanggal 17 Februari 
2002 dan 27 Maret 2002 
Hasil rapat Bamus tanggal 14 Maret 2002 
Surat Tugas DPR RI kepada Komisi IX DPR RI 3 Maret 
2002 
Penjelasan dan informasi Gubemur BI dalam Rapat 
Kerja tanggal 20 Mei 2002 
Biodata ketiga Calon Deputi Gubemur BI; 
Presentasi para Calon Deputi Gubemur BI tentang visi 
dan misi 
Aspirasi dan informasi dari masyarakat 

3. Tangga1 21 Mei 2002 Komisi IX DPR RI mengadakan Rapat 

Dengar Pendapat Umum dengan para calon deputi dalam 
rangka presentasi visi dan misi dilanjutkan dengan Rapat 
Intern untuk pemilihan dan penetapan Deputi Gubemur BI 
sebagai bagian dari fit and proper test terhadap ketiga calon 
yang diajukan Gubemur Bl. 

Komisi IX DPR RI memutuskan bahwa pembahasan akan 
dilaksanakan pada tangga1 20 dan 21 Mei 2002. 

2. Tanggal 20 Mei 2002 Komisi IX DPR RI mengadakan Rapat 
Kerja dengan Gubemur Bank Indonesia guna mendapatkan 
penjelasan atas pengusulan nama-nama calon Deputi 
Gubemur BI 
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Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia Pasal 41 ayat (5), Bun Bunan Hutapea, SE Akt, MM, 
disetujui untuk diangkat kembali menjadi Deputi Gubemur BI 
untuk masa jabatan periode 17 Mei 2002 sampai dengan 17 Mei 
2007 

Dengan menggunakan parameter test yang pemah dilakukan 
pada penetapan/pemilihan Deputi Gubemur BI terdahulu yaitu 
mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan Calon Deputi 
Gubemur BI dan telah disepakati dalam Rapat Intern tanggal 16 
Mei 2002 dan presentasi dari ketiga calon deputi tersebut maka 
disepakati untuk dilakukan penetapan/pemilihan Deputi Gubemur 
BL 

Disamping kriteria itu, Komisi IX DPR RI memberi perhatian 
atas: 

Integritas, profesionalisme dan akseptabilitas calon; 
Faktor usia/senioritas 
Performance/penampilan 
Motivasi dan dedikasi 

secara terpisah dan diteruskan dengan dialog/pendalaman 

terhadap materi presentasi. 

2. Dasar yang digunakan dalam fit and proper test adalah UU 
No. 23 Tahun 1999 tentang BI pada pasal 40 ayat (2), antara 
lain dengan kriteria: 

Visi 
Keahlian/Kemampuan 
Pengalaman 
Moral 
Akhlak 
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Fungsi DPR dalam penyusunan dan penetapan anggaran 
sangat strategis karena menyangkut antara lain tentang penentuan 
arah dan kebijakan pembangunan nasional dimasa yang akan 
datang. Oleh sebab itu dalam melaksakan fungsi di bidang 
penetapan anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat selain 
berlandaskan pada UUD Tahun 1945 juga berpedoman pada 

Jika suatu rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 
yang diajukan Pemerintah tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan 
rakyat, maka Pemerintah harus menggunakan anggaran 
pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Ketentuan dalam 
konstitusi ini memberikan hak penuh kepada Dewan untuk 
berperan di dalam menyusun dan menetapkan anggaran 
pendapatan dan belanja negara. 

C. FUNGSI PENETAPAN ANGGARAN 
I. Dasar Hukum 

Sesuai dengan ketentuan dalam UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 dan penjelasannya, disebutkan 
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk 
menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini 
merupakan tanda dari kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan 
belanja mengenai hak rakyat untuk nenentukan nasibnya sendiri, 
maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, 
seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang- 
undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Pasal 18, basil akhir 

pembahasan Komisi IX DPR RI dalam Rapat Intern tanggal 21 
Mei 2002 disepakati dan diputuskan yang menjadi Deputi 

Gubernur BI untuk menggantikan Achyar Ilyas adalah Dr. Aslim 
Tajuddin, SE, MA untuk masa jabatan periode sejak tanggal 
pelantikan sampai dengan 17 Mei 2002. 
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2. Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 
tahun 2000 ten tang APBN 2001 . 

3. Pembahasan RUU Perhitungan Anggaran Negara (PAN) 
Tahun 2001. 

2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran 
Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan yang dilakukan oleh Komisi 
dan/atau alat kelengkapan Dewan lainnya, maka selama tahun 
sidang 2001-2002 Dewan Perwakilan Rakyat telah menyelesaikan 
berbagai tugas dan wewenang di bidang anggaran negara sesuai 
dengan hak yang dimilikinya. 

Adapun pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut di atas 
yakni: 
I. Pembahasan RAPBN Tahun 2002 sebagai lanjutan dari 

pembahasan RUU APBN tahun 2002 pada bulan Oktober 
200 I. Secara detail Dewan =-dalam ha! ini Panitia Anggran-- 
melakukan pembahasan secara intensif dengan pihak 
Pemerintah membahas : 
• pengeluaran rutin; 
• pengeluaran pembangunan; 
• dana perimbangan. 

ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dalam Pasal 33 ayat (2) serta 
berbagai undang-undang lainnya khususnya yang berkaitan 
dengan penerimaan negara seperti undang-undang tentang 
perpajakan. Disamping itu, Dewan juga berpedoman pada apa 
yang atur dalam Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Nomor 03A/DPR RI/2001-2002, tanggal 16 Oktober 2001, Bab IV 

Pasal 11 Huruf ( c) dan Bab XII Pasal 53. 
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• Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP), Panitia Anggaran berpendapat bahwa atas saldo 
rekening pemerintah di BI yang selama ini tidak diberikan 

6. Pembahasan laporan Semester I/ APBN 2002. 

Dalam konteks pembahasan terhadap RUU perubahan atas 
UU Nomor 35 Tahun 2000 tentang APBN Tahun 200 l, Dewan 
benar-benar mempertanyakan soal alasan perubahan terhdap 
APBN Tahun 200 l. Di sini penggunaan "hak budget" tampak 
menonjol dan benar-benar memberikan dampak terhadap anggaran 
negara, kendati dalam kesimpulan akhir bahwa sebagian besar 
perubahan disetujui oleh Panitia Anggaran. 

Peran aktif angota Panitia Anggaran dalam pembahasan 
perubahan APBN Tahun 200 l terlihat dari adanya pendapat dan 
saran-saran yang dikemukakan oleh anggota Dewan antara lain : 

• Bahwa adanya realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 
dan tingkat suku bunga SBI yang jauh melampaui asumsi 
dasar yang direncanakan dalam APBN induk 200 l dan 
APBN penyesuaian 200 l, memberikan pengaruh yang sangat 
signifikan terhadap realisasi beban pembayaran bunga utang 
dalam dalam negeri tahun anggaran 200 l; 

• Adanya penundaan pengenaan PPh atas surplus (keuntungan) 
yang diperoleh BI menyebabkan tidak tercapainya sasaran 
penerimaan PPh non-rnigas, Sehubungan dengan itu, untuk 
memperoleh kepastian dalam pengenaan PPh atas keuntungan 
BI, Pantia Anggaran perlunya segera diselesaikan 
amandemen UU Nomor 23 Tauhn 1999 tentang BI; 

5. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2003; 

4. Pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 

2003; 
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• Panitia Anggaran DPR-RI berpendapat bahwa rcalisasi 
pengeluaran pembangunan yang diperkirakan mencapai 
86,6% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN penyesuaian, 
terlalu rendah antara lain sebagai akibat keterlambatan 
penetapan Satuan #, penyusunan DIP, proses tender/lelang 
dan penunjukan Pimpro/Bagpro. Oleh karena itu salah satu 
upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek 
pembangaunan, perlu menegaskan agar penanggungjawab 
selaku Pimpro/bagpro diangkat dari personil Dinas terkait 

• Di antara kebijakan paket penyesuaian APBN Tahun 200 I 
telah disepakati adanya pengurangan volume BBM uyang 
perlu mendapat subsidi, dari 56,5 juta kiloliter menjadi 52,0 
juta kiloliter. 

• Untuk mernperkecil defisit anggaran sebagai akibat 
meningkatnya volume kebutuhan BBM, Panitia Anggaran 
DPRmenyerankan agar Pertarnina melengkapi data yang 
akurat tentang kebutuhan riil BBM dalam ncgcri dan 
meningkatkan pengawasan terpadu oleh aparat kcarnanan 
baik di darat maupun di laut pada lokasi-lokasi Iintasan 
penyelundupan. 

• Panitia Anggaran berpendapat bahwa realisasi hibah dalam 
pelaksanaan APBN 2001 masih sangat kecil, yang antara lain 
disebabkan oleh adanya kendala administrasi. Berkaitan 
dengan itu Panitia Anggaran mendesak pemerintah untuk 
melakukan koordinasi antarinstansi penerima hibah untuk 
segera dicatat dalam APBN. 

bunga kiranya dapat diberikan bunga. Berkaitan dengan itu 
Panitia Anggaran DPR mendesak dimasukkannya ketentuan 
mengenai pemberian bunga atas saldo rekening pemerintah di 
BI dalam penyempumaan UU Nornor 23 Tahun 1999. 
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Pemda setempat dimana lokasi proyek itu berada dan semua 
pihak terkait lainnya agar bekerjasama untuk kelancaran 
pelaksanaan proyek dimaksud. 

• Panitia Anggaran juga menyarankan agar menutup defisit 
anggaran 200 l agar dibiayai dari pembiayaan dalam negeri 
3,0 persen dari PDB, yang didapat dari perbankan dalam 
negeri 0,5% dari PDB; serta dari non-perbankan dalam negeri 
2m5% dari PDB, terdiri dari privatisasi 0,3%dari PDB; 
penjualan obligasi negara dan aset program restrukturisasi 
perbankan 2,2% dari PDB. 

• Mengingat APBN 200 l mendapat tekanan berrat . dengan 
memburuknya lingkungan ekonomi makro dan telah 
mengalami penyesuain pada September 200 l, maka APBN 
tahun 200 l perlu disesuaikan dan dirubah pada akhir tahun 
anggaran. Dalam hal ini Panitia Anggaran menyarankan agar 
pembicaraan APBN perubahan tahun 2002 dilaksanakan, 
sebelum pembahasan RAPBN tahun 2003. 
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Untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, DPR-RI mempunyai 
fungsi pengawasan, legislasi dan hak budget. Penanganan aspirasi 

Semua itu mengisyaratkan masih adanya kepercayaan dan harapan 
yang di dambakan terhadap lembaga ini. Oleh karena itu peran DPR-RI 
secara individu maupun lembaga dianggap masih cukup efektif dalam 
rangka menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi 
rakyat. 

Berbagai hambatan struktural dan kultural tidak dapat dilenyapkan 
dalam waktu seketika, dan bukan berarti reformasi berjalan di tempat. 
Secara jujur harus diketahui cukup banyak kemajuan dalam kehidupan 
politik nasional, misalnya masyarakat sekarang ini masih menganggap 
lembaga DPR-RI adalah sebagai tempat pengaduan untuk 
memperjuangkan kepentingan mereka. Setelah upaya yang lain gaga!, 
mereka menganggap DPR merupakan langkah terkahir untuk 
mengadukan permasalahannya (the last resort). Hal ini ditandai dengan 
semakin banyaknya pengaduan yang diajukan rakyat pada lembaga ini 
baik dengan cara tertib dan damai maupun dengan cara kekerasan. 

Gerakan Reformasi yang sedang berjalan dengan inti 
demokratisasi memperlihatkan meningkatnya keberanian rakyat 
mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang 
ditujukan kepada Pemerintah maupun para wakil rakyat. Pada 
hakekatnya yang diinginkan adalah perubahan di berbagai bidang 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cita-cita itu 
kini masih terhambat oleh berbagai faktor antara lain peraturan 
perundang-undangan yang mengatur. 

A. Pendahuluan 

BABIV 

PENGADUAN MASYARAKA T 
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Kelompok 
Jml No. Masalah % Aasal Propinsi Keterangan 

Pengaduan Kasus 

!. T ANAH/BANGUN 5 3.1 DKI, Kalteng, Gan ti rugi, PIR 
AN Sumsel. Trans, Hak 

adat/ulavat. 
2. AP ARA TUR/KEPE 5 3,1 DK!, DIY Usia pensiun 

GAWAIAN Polri., pensiun 
DPRD 

3. PERBURUHAN 8 4,9 DKl,Jabar Upah, hak buruh, 
Jaminan sosial 

4. PERAOILAN 5 3,1 DK! KKN 
5. POLITIK 75 46 DKI, Papua, Maluku, Perubahan 

Sumut, R iau. Politik, Otda, 
Pemekaran, 
Politik LN. 

6. EKONOMI/KEUA 28 17,2 DK!, DIY, Persaingan, 
NGAN Jateng.Aceh, di! Kris is, BUMN, 

Disvestasi. 
7. SOS I AL IO 6,1 DK!, Jateng, Maluku, Konflik, 

Kaltenz. Pomozrafi 
8. PENDIDIKAN 20 12,3 DKI, Jabar, Ban ten, Kesejahteraan 

Jateng. guru, pengelolaan 
& anggaran 
oendidikan. 

9. A GAMA 7 4,3 DK!, Jateng, Kalteng Pembelaan, 
oelecehan. 

IO. KESEHATAN - - - - 
11. LINGKUNGAN - - - - 

1 TABEL: I 
Pengaduan Langsung Yang Diterima 

Oleh Pimpinan DPR-Rl/Sekjen DPR-RI menurut Bidang 
Per September 2001 - Juli 2002 

B. Kondisi Pengaduan 

Laporan pengaduan ini dihimpun dalam kurun waktu sejak 
September 2001 sampai dengan Juli 2002 dan dilakukan 
pengkategorisasian berdasarkan pembidangan ( 11 bidang) dan 
berdasarkan daerah/propinsi yaitu asal pengaduan tersebut. Selanjutnya 
dibuat dalam bentuk table atau grafik dibawah ini; 

rakyat ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah 

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR-RI, yaitu pasal 141 ayat 1 dan 

2, serta pasal 142 ayat 1, 2 dan 3. 
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Masalah yang juga cukup mengemuka disampaikan oleh delegasi 
pengaduan adalah masalah buruh, pendidikan, aparatur. Masalah buruh, 
berkaitan dengan pembahasan RUU PPHI, hak-hak buruh dan hari libur 
nasional buruh. Masalah Pendidikan mengenai tuntutan peningkatan 
anggaran pendidikan dan pengelolaan pendidikan serta kesejahteraan 
guru. Pensiunan Polri menjadi mengemuka karena pasal-pasal dalam 
undang-undang Kepolisian yang dianggap belum dapat dijalankan 
karena belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga merugikan bagi 
Polri yang akan memasuki masa pensiun. Selain itu delegasi guru-guru 
banyak mengeluhkan nasibnya sehubungan belum adanya perangkat 

Dari tabel 1 tersebut diatas, ditinjau dari analisa kategori kasus 
yang dilaporkan, temyata kasus yang terbanyak adalah kasus yang 
berhubungan dengan masalah Politik 75 kasus (46%), disusul masalah 
ekonomi/keuangan 28 kasus atau (l 7,2%). masalah pendidikan 20 
kasus ( 12,3 % ), masalah sosial 10 ( 6, 1 % ) dan perburuhan 8 kasus 
(4,9 %) Masalah dalam negeri yang mengemuka adalah masalah 
parpol, penyelenggaraan negara, masalah pelaksanaan otonomi daerah 
dan pemekaran wilayah yang masih menimbulkan banyak persoalan. 
Juga masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak 
dikeluhkan. Hal ini terjadi sehubungan dengan kecenderungan daerah 
untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya. Masalah-masalah 
ekonomi, seperti penyelesaian krisis, persaingan usaha, privatisasi dan 
disvestasi BUMN dan berkisar pada kepemilikan saham perusahaan- 
perusahaan oleh Pemda setempat. Masalah ini muncul karena belum 
adanya kepastian hukum dan banyaknya penafsiran tentang peraturan 
pengalihan saham, selain itu, belum adanya perangkat peraturan 
tentang pengelolaan BUMN dan BUMD sehingga dapat menyulitkan 
penyelesaian sengketa antara Pemda dan Perusahaan multi nasional di 
dearah. 

1631 100 I JUMLAH 
I HIDUP 
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Apabila diperhatikan secara seksama, maka untuk OKI Jakarta, 
kasusnya bervariasi dari masalah politik, buruh, perekonomian, 
pertanahan, sosial maupun pendidikan. Dari Papua, masalah ekonorni, 
sosial politik dan hukum. Jabar, Jateng dan DIY, Sulsel, dan Maluku, 
rnasalah politik, ekonorni, sosial, pendidikan dan agama. 

_,, 
No. Propinsi Asal Jumlah O/o 

J u 
Bidang Masalah 

Delegasi Kasus 

l. OKI JAKARTA 73 44,7 Politik, buruh, tanah, sosial, aparatur, 
perkonomian,pendidikan. 

2. PAPUA 16 9,8 Politik.ekonomi.hukum dan sosial. 
3. JAB AR 9 5,5 Buruh,pendidikan 
4. JATENG 5 3,1 Perekonomian,sosial,pendidikan 
5. JATIM I 0,6 Pendidikan. politik 
6. BANTEN 2 1,2 Politik.ekonomi.aparatur 
7. DIY 4 2,4 Ekonorni, politik 
8. ACEH 6 3,6 Politik 
9. SUM UT 6 3,6 Ekonomi 
10. SUMBAR 5 3,1 Tanah 
11. SUMSEL 4 2,4 Politik,ekonomi 

12. RIAU 8 4,9 Ekonomi, Sosial 
13. KALTENG 3 1,8 Ekonomi 
14. KALTIM 2 1,2 Politik 
15. KALB AR 1 0,6 Politik,ekonomi 
16. SULVT 2 1,2 Politik,agama,sosial. 
17 SULSEL 4 2,4 Politik, ekonomi 
18 MALUKU 8 4,9 Politik, agama, sosial 
19 NTB 4 2,4 Ekonomi 
20 NTI/TIMTIM I 0,6 Sosial/pengungsi 

JUMLAH 163 100 

TABEL: 2 
Pengaduan Langsung Ke Pimpinan DPR-RI 

Menurut Daerah/Propinsi Asal Delegasi 
Selama Periode September 2001 - JULI 2002 

peraturan yang mengatur tentang perbaikan nasib guru, termasuk guru 
honor dan guru swasta. Masalah sosial, seperti kontlik sosial, 

pornografi juga menjadi persoalan yang dituntut supaya diselesaikan. 

Berikut ini akan ditampilkan pengaduan langsung ke Pimpinan 
DPR-RI menurut daerah/propinsi asal delegasi. 
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Surat Jml 
No Iangsung Jml % Surat kasu •;. Keterangan/M 

sesuai kasus ternbusan asalah 
bldana 

s 

1 Tanah/Rumah 134 21,50 Tanah/Rum 346 16J2 Ganti rugi, PIR 
/Bangunan ah/Bangunan Trans, Hak 

adat. 
2 Aparatur 62 9,95 Aparatur 145 6.88 Usia pensiun 

Negara/Kepe Negara/Kepeg Polri, 
g Rehabilitasi 

pegawai, 
3 Perburuhan 30 4,81 Perburuhan 59 2,80 Upah, Hari 

Buruh, PHK, 
Jamsostek 

4 Peradilan 158 25,36 Peradilan 913 43,35 KKN,Kriminal, 
Pelanggaran 
hukum & 
HAM 

5 Politik 80 12,84 Politik 156 7,40 Perubahan po- 
litik, Otda, 
pemkaran rop 
/kab, pemilih- 
an Kep. Daerah 
dan Keo. Desa. 

6 Ekonomi/Keu 78 12,52 Ekonomi/Keu 310 14,71 Penanganan 
angan angan krisis, 

Privatisasi, 
Divestasi. 

7 Sosial 42 6,74 Sosial 86 4,83 Pomografi, 
konflik sosial 

8 Pendidikan 6 0,96 Pendidikan 33 1,56 Kesejahteraan 
guru, 
pengelolaan & 
anggaran 
oendidikan 

9 Kesehatan 7 I 12 Kesehatan 2 0,09 Ask es 
JO Agama 10 1,60 Agama 19 0,90 Pembelaan, 

perceraian, 
pelecehan 

II Lingkungan 16 2,56 Lingkungan 37 1,75 Pencemaran 
Hiduo Hidup limbah, baniir, 

Total 623 JOO Total 2106 JOO 

Tabel 3 
Surat Pengaduan Yang Masuk Ditujukan Kepada Pimpinan DPR-RI/Setjen DPR- 

RI 
Serta Tembusan Menurut Bidang 

Berikut ini ditampilkan surat pengaduan yagn ditujukan kepada 
Pimpinan DPR-RI/Setjen DPR-RI serta tembusan yang diterima 
menurut pembidangannya: 
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No. Daerah/Propinsi Jumlah •1. Bidang Masalah 
Kasus 

l. DK.I Jakana 155 24,87 Politik, sosial, buruh, 
pendidik-an, aparatur, 

2. Jawa Barat 57 9,14 ekonomi .. 
3. Jawa Tengah 49 7,86 Pendidikan, 
4. D. I. Y ogyakarta 36 5.77 buruh,ekonomi. 
5. Jawa Timur 72 11,55 Ekonomi, sosial, politik, 
6. Nanggroe Aceh Darussalam 8 !,28 hukum. 
7. Sumatra Utara 82 13,16 Politik, ekonomi. 
8. Sumatra Barat 14 2,24 Tanah, sosial, hukum. 
9. Riau 41 6,58 Politik. ekonomi, hukum. 

10. Bandar Lampung 20 3,21 Tanah, hukum, politik. 
l l. Sumatra Selatan IO 1,60 Tanah, hukum. 
12. Jambi 5 0,80 Politik, ekonomi, hukum. 
13. Kalimantan Barat 10 !,60 Tanah, buruh, hukum. 
14. Sulawesi Tengah 5 0,80 Tanah, ekonomi, hukum. 
15. Sulawesi Tenzaara 14 2,24 Tanah, ekonomi, hukum. 

Tabet 4 
Pengaduan Yang Diterima Melalui Surat Oleh Pimpinan/Setjen DPR-RI 

Menurut Daerah/Propinsi 

Surat pengaduan yang masuk Kepada Pimpinan Masalah Peradilan 

menempati urutan I yaitu 25,36 % (158 dari 623 pengaduan), peradilan 
juga menempati urutan I untuk tembusan surat yang ditujukan ke DPR, 
yaitu 43,35 % ( 913 dari 2106 pengaduan). Masalah Peradilan yang 
diadukan di sini termasuk para jaksa, hakim dan polisi, selain itu 
perangkat desa, kecamatan dan aparat pemerintah menurut pengadu 
juga ikut sering menyokong dan terlibat pada praktek keadilan yang 
memihak. Sedangkan urutan ke dua yaitu, masalah Tanah /Bangunan 
yaitu 21,50 % ( 134 dari 623 pengadu ), sedangkan tembusan surat 

yang diterima DPR untuk masalah yang sama adalah 16. l 2 % atau 346 
dari 2106. Sedangkan masalah kesehatan dan masalah pendidikan 
termasuk yang paling sedikit diadukan oleh masyarakat, yaitu l, 12% 
dan 0,96 % dari surat pengaduan yang diterima. 
Berikut ini ditampilkan table pengaduan yang diterima melalui surat 
menurut daerah/propinsi. 
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Apakah daerah - daerah yang jumlah kasus yang diadukan sangat 
besar ini memang bermasalah ? " atau "masyarakat" di daerah - daerah 
ini memiliki sikap yang Jebih kritis dan punya kesadaran demokrasi 
yang lebih tinggi ? ". Bisa juga diduga bahwa DPRD daerah ini kurang 
responsif terhadap masalah yang diadukan oleh warganya sehingga 
perlu melapor langsung ke DPR Pusat. Namun apapun penjelasannya, 
agaknya hal ini perlu dikomunikasikan pada DPRD di daerah yang 
bersangkutan, atau DPR Pusat perlu melakukan suatu "fact finding " 
ke daerah - daerah. 

Propinsi yang penduduknya tidak mengirim pengaduan bukan 
berarti tidak adanya masalah di sana melainkan dapat saja pengaduan 
melalui cara lain misalnya langsung ke anggota DPR RI atau DPRD 
setempat ataupun kepada lembaga/instansi yang bersangkutan. 

Jakarta merupakan propinsi yang paling banyak menyampaikan 
pengaduan ke DPR yaitu sebesar 24,87 % atau 155 dari 623 
pengaduan, sedangkan Jambi, Sulawesi Tengah dan NTB rnasing- 
masing hanya menyampaikan 5 dari jumlah total pengadu ( 623 ). 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pengadu berdomisili di 19 Propinsi 
sementara publik dibeberapa Propinsi kelihatan tidak ada mengirim 
pengaduan yang diterima pada bulan September 2001 - Juli 2002 oleh 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 

16. Sulawesi Selatan 25 4,01 Ekonomi, sosial. hukum. 
17. Nusa Tenggara Barat 5 0,80 Sosial, ekonorni, hukum. 
18. Nusa Tengara Timur 8 1,28 Sosial, ekonomi, hukum. 
19. Irian Jaya 7 1,12 Ekonomi, politik. 

Ekonomi, tanah, politik, 
sosial. 
Ekonomi, sosial. hukum, 

. , politik . 
Politik, sosial, hukum, 
ekonomi. 

JUMLAH 623 100 " f.\\.">' 
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No Jumlah Jumlab Jumlah Bldang Pengaduan o/o Tlndak Tanggapan Lanlut 
I. Tanah/Rumah/Bangunan 139 19,88 41 21 surat 
2. Aparatur Negara/Kepeg 67 9,15 33 6 surat 
3. Perburuhan 38 5,29 13 2 surat 
4. Peradilan 163 22,74 61 4 surat 
5. Politik 155 15,30 34 2 surat 
6. Ekonomi/Keuangan 106 11,58 40 8 surat 
7. Sosial 52 6,86 6 - 
8. Pendidikan 26 3,29 8 2 Surat 
9. Kesehatan 7 1,00 2 I surat 

10. Agama 17 2,28 4 - 
11. Linzkunzan Hiduo 16 2 28 10 2 surat 

Total 786 100 255 47 

Tabel 5 
Perbandingan Jumlah Pengaduan Masyarakat Ke Plmplnan DPR-RI/ Setjen 

DPR-RI 
Dengan Tlndak Lanjut dan Tanggapan Dari Instansl/Lembaga 

Per September 2001 - Juli 2002 

--- ----------- ---·---~-- -- . --------------------- 
SURAT MASUK TINDAK LANJUT TANGGAPAN 

300 
200 

100 
0 

700 
600 
500 

GRAFIK6 
PERBANDINGAN ANT ARA SURAT MASUK, TINDAK 

LANJUT & TANGGAPAN 

Secara menyeluruh dibawah ini ditampilkan dalam tabel dan 
grafik, jumlah pengaduan yang diterima langsung dan melalui surat, 
jumlah kasus yang ditindaklanjuti, serta respons atau tanggapan dari 
instansi/lembaga yang dituju. 
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3. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai penyelesaian perkara 
seperti disebut dalam UU no 14 tahun 70 dalam pasal 4 ayat 2; 
peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan. Batasan 
seperti ini sering dijadikan alat untuk mengulur waktu penyelesian 
perkara di pengadilan dan berakibat sangat merugikan bagi pencari 
keadilan yang sesungguhnya. Reformasi ternyata belum 
menunjukkan perubahan dalam penegakan hukum dan keadilan 
sehingga nasib masyarakt bawah tidak berubah. 

Surat pengaduan sering ditembuskan pada banyak pihak, mulai 
dari presiden RI sampai Camat. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan 
yagn terjadi sudah bersifat sistematik, anggota masyarakat terpaksa 
"menebar" pengaduannya kerberbagai pihak. Tidak jelas bagi mereka 

2. Tanah menyangkut ruang hidup semua orang, baik dalam dimensi 
ekonomi, sosial maupun budaya, jadi persoalannya amat hakiki 
dan biasa menjadi amat eksplosif. 

I. Banyak persoalan (terutama di bidang pertanahan) umumnya telah 
memiliki latar belakang penindasan struktural yagn cukup panjang 
(sejak jaman Orba hingga sekarang) bahkan saat ini banyak yang 
telah menghadapi suatu "kebuntuan hukum", 

Dari table di atas menunjukkan bahwa kasus yang ditindaklanjuti 
dengan mengirim surat ke instansi/lembaga yang dianggap 
berkompeten menyelesaikan masalah relatif kecil (255). Hal ini karena 
banyak surat pengaduan yang dianggap tidak memerlukan tindak lanjut 
seperti pemyataan sikap dari masyarakat yang langsung diteruskan ke 
Pimpinan DPR-RI, Pimpinan Fraksi-Fraksi maupun Komisi yang 
jumlahnya cukup besar. Selanjutnya banyak juga surat yang dikirim 
dengan berbagai macam masalah, namun alamat dan identitas pengirim 
tidak jelas. Keseluruhan surat pemyataan sikap dan pendapat beserta 
surat yang diterima dengan alamat dan identitas pengirim yang tidak 
jelas tidak melalui analisis surat. 
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Ada kasus berat ( pembunuhan ) diputus dengan cara "sumir" 
tanpa naik banding. Ada permohonan PK yang tidak dapat dipenuhi 
dengan alasan "berkas belum diternukan". Pengusiran sekelompok 

Menyangkut masalah peradilan HAM seperti diatas menunjukkan 
bahwa pengaduan itu berkorelasi dengan situasi nasional yang ada 
yaitu adanya "krisis hukum dan keadilan,". Para pengadu nampaknya 
telah mengalami semacam "kebuntuan hukum", sehingga setelah gaga! 
menemukan jalan keluar secara adil di daerahnya mereka mengadukan 
kasusnya pada lembaga DPR-RI. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa 
masyarakat masih melihat "Secercah" harpaan dan kepercayaan yang 
dia dambakan kepada lembaga DPR-RI. 
Pengaduan di bidang ini menunjukkan bahwa hukum memang 
dijadikan pedoman, tetapi " nilai dan rasa keadilan" cenderung 
diabaikan, sehingga bangsa kita menjadi bersifat legalistis tetapi tidak 
etis. Hal ini nampak dalam praktek - praktek yang dilakukan oleh para 
penegak hukum, seperti yang banyak dikeluhkan oleh para pengadu. 

Bidang Peradilan/Hukum 

instansi apa yang memiliki otoritas yang paling menentukan dalam hal 

ini. Mungkin juga mereka menganggap pengaduan pada DPR-RI 
merupakan suatu "usaha tertinggi" yang perlu diketahui (dan dianggap 
serius) oleh semua pihak. Hal ini mmenunjukkan, lembaga DPR-Rl 
masih dianggap sebagai lembaga yang berwibawa. 

Kepastian hukum itu sendiri secara inheren sudah amat lemah di 
dalam system KUHAP kita, karena melalui interpretasi dan manipulasi, 

para penegak hukum akan dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi. 
Salah satu contoh adalah kiat-kiat para penegak hukum untuk menunda 
pelaksanaan hukuman dengan kasasi, PK tanpa memperhatikan hakekat 
dari permohonan PK itu sendiri. Keadaan ini akan semakin menambah 
kebuntuan hukum" yang dirasakan masyarakat. 
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Bidang Pertanahan 

Bidang lain yang banyak dikeluhkan adalah pertanahan, yang pada 
hakekatnya adalah juga masalah hukum dan keadilan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tanah merupakan asset vital dalam kehidupan 
masyarakat kita yang pada dasamya masih bersifat agraris. Bila tidak 
ada pemecahan yang tuntas, masalah tanah ini berpotnsi untuk menjadi 
eksplosif karenamenyangkut jumlah orang yang cukup banyak. 

Keluamya TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan 
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pasal 4 huruf J 
menyatakan Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam 
harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip : "rnengakui, menghormati 
dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya 
bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam". Ketetapan ini 

"penggarap tanah" dengan tuduhan penyerobotan tanah dengan 

tuntutan ganti rugi oleh suatu bank yang sedang di1ikuidasi. 
Penyerangan terhadap suatu masyarakat adat dengan tuduhan 
menyerobot tanah PTP II. Penyerangan dipimpin oleh polisi yang 
kemudian melakukan penahan pada warga masyarakat adat. Beberapa 
kasus dimana polisi melindungi "konglomerat" dan menahan anggota 
masyarakat. Kelambatan suatu permohonan PK tanpa alasan jelas 
hanya dengan perkataan "mohon sabar". Pelaksanaan eksekusi putusan 
terhambat karena ada permohonan PK. . 

Banyaknya orang mengajukan pemohon PK dengan sangat leluasa 
( dengan alasan karena tidak ada larangan), padahal semestinya PK 
dibenarkan bila ada novurn "yaitu fakta baru yang dapat merubah 
proses termasuk hasil/putusan pengadilan". Situasi ini semakin 
memperburuk kepastian hukum dan melukai "rasa keadilan" rakyat. 
Pihak yang lemah cenderung dikalahkan dimuka hukum oleh pihak 
yang "kuat". 
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Adanya praktek KKN dan pelanggaran Hak Azasi Manusia 
(HAM) terhadap buruh yang menyangkut hilangnya nyawa dalam 
jumlah yang cukup besar (30 orang). Gubernur/Kepala Dati I di 
Kawasan Indonesia Timur dituduh terlibat didalamnya. 

Pengaduan mengenai ratusan nasib transmigran nelayan dan 
transmigran di hutan. Penyelesaian kasus PHK Buruh oleh P4D dan 
P4P tidak dipatuhi oleh sebagian besar perusahaan, dan lebih 
cenderung memperlambat penyelesaian kasus melalui peradilan umum 
yang prosesnya relatiflama. 

Bidang Perburuhan 

Bidang Sosial 

Bidang mi menyangkut masalah-rnasalah seperti adanya 
malpraktek di Rumah Sakit dimana kepolisian maupun Kemnas Ham 
tidak dapat berbuat banyak, dan ganti rugi masyarakat yang terkena 
proyek PLN dan masyarakat dibawah tegangan tinggi, dimana pihak 
DPRD dan Kabupaten tidak tanggap terhadap keluhan rakyat yang 
dirugikan. Banyaknya pembangunan yang justru merugikan 
masyarakat. 

mendorong keberanian masyarakat adat menuntut tanah adat ulayat 

masing-masing di daerah. Kenyataan memperlihatkan bahwa proses 

pengembalian tanah ulayat tersebut banyak yang belum berhasil karena 
banyak tanah-tanah tersebut telah berpindah-pindah tangan dengan 
berbagai perubahan peruntukannya dan sebagian besar dikuasai oleh 
perusahaan swasta tertentu. Dari pengaduan yang diterima memang ada 
tanah ulayat yang diselesaikan melalui proses ganti rugi dan telah 
terlaksana dengan baik seperti di daerah Sentani Irian Jaya. 
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Bidang Aparatur- Negara.L.liepegawaian 

Bidang aparatur negara/kepegawaian menunjukkan bahwa 
keadaan birokrasi kita memang masih simpang siur dan megandung 
berbagai ketidak adilan yang memprihatinkan bagi pegawai negeri sipil 
maupun swasta. 

Bidang Politik 

Pengaduan banyak bersifat saran dan laporan, seperti saran untuk 
mengambil pelajaran dari Revolusi Perancis. Kasus penodongan Bung 
Karno oleh beberapa Jenderal agar Presiden Soekarno mengeluarkan 
Supersemar. 

Di bidang politik masalah yang menonjol adalah tidak adanya 
sisitem tanggung gugat bagi para penyelenggara negara oleh 
masyarakat. Masyarakat tidak tahu lagi kemana harus mengadu 
manakala masalah yang dihadapai tidak terselesaikan. Sistem pemillu 
yang ada tidak memungkinkan masyarakat dapat dekat dengan para 
wakilnya di DPR. 

Pada waktu G30 S/PKI oleh keputusan politik dituduh sebagai 
penghianatan terhadap negara, banyak pegawai negeri sipil/TNI yang 
di diberhentikan dengan tidak hormat tanpa proses peradilan dan pada 
saat ini menuntut rehabilitasi. 

Bidang Ekonomi dan Keuangan 

Permohonan untuk merubah peraturan daerah (perda), undang- 
undang, kebijakan dan program pemerintah mengenai pengolahan hasil 
hutan, peningkatan produksi dan modal kerja bagi petani cengkeh dan 
tembakau, penghapusan kredit petani PIR Kakao, dan peningkatan 
harga singkong terutama yang berhubungan dengan pusat - daerah. 
Selain itu, fungsi koordinasi antar Departemen dan aparat daerah 
terutama yang berhubungan dengan proyek-proyek sarana fisik masih 
kurang serasi. 
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I Selasa, 4 Sept. 200 I Dengan Delegasi Forum Perjuangan Bersama 
Empat Kecamatan 

2 Jum'at, 21 Sept.2001 Dengan Komite Pemantauan Gubemur Poros 
Gorontalo (GASAK) 

3 Selasa, 9 Okt. 200 I Dengan Masyarakat Adat Maluku Tenggara 

Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Komisi antara lain : 

Komisi II 
l. Sub Komisi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 

Tidak dibayamya uang pensiun, masalah seleksi pegawai, 
pemberhentian jabatan sekdes, pengaduan KKN Bupati, Pendirian 
Kabupaten dan penentuan ibukotanya, Masalah yang diadukan 
sebagian besar bersifat masalah pribadi, kecuali masalah KK.N dan 
pemekaran daerah baru. 

Posisi DPR-Rl dalam hal pengaduan masyarakat ini, secara 
kelembagaan DPR-RI tidak memiliki wewenang eksekusi, tetapi hanya 
bersifat "mengontrol". Sampai sejauhmana kekuatan kontrol ini 
berdampak nyata terhadap instansi/pihak yang bertanggungjawab? 
Sejauhmana DPR-Rl dapat memberikan "paksaan" berupa sanksi baik 
secar langsung pada instansi yang bersankutan, maupun pada presiden 
sebagai penanggungjawab eksekutif ? Surat tanggapan DPR-Rl pada 
instansi/pihak yang bersangkutan sifatnya hanya menyalurkan, 
menghimbau, atau paling jauh mendesak (tanpa mampu memberikan 
sanksi yang nyata). Di samping itu karena system yang ada tidak 
memungkinkan warga yang diwakilinya untuk melalukan gugatan yang 
bisa berpengaruh nyata terhadap kedudukannya sebagai wakil rakyat. 
Ini adalah usatu sitem tanpa akuntabilitas atau tanggung gugat. 

Masalah yang diadukan merupakan gambaran mikro dari gejala- 
gejala yang berkembangn di masyarakat luas, jadi melalui gambaran 
dari masalah-masalah yang diadukan, DPR-RI dapat meperoleh 
gambaran tentang apa yang terjadi di masyarakat. 
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4 Rabu, I 0 Okt. 2001 Dengan Badan Perwakilan Des a Sukamulya 
Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu 

5 Rabu, 17 Okt. 200 I Dengan DPRD dan Masyarakat Maluku Utara 
6 Rabu, 1 7 Okt. 200 l Denzan Masvarakat Kepulauan ARV 
7 Senin, 22 Okt. 200 l Dengan DPRD dan Forum Pemuda Mentawai 
8 Kamis, 22 Nop. 200 I Dengan Delegasi Forum Bersama Mahasiswa 

Banzka Belitunz 
9 Jurri'at, 18 Jan. 2002 Dengan Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia 

(ADEKSI) 
10 Rabu, 30 Jan. 2002 Dengan Masyarakat Front Penyelamat 

Konstitusi Kabupaten Buru 
11 Kamis, 31 Jan. 2002 Rapat Intern Sub Komisi Pemerintahan Dalam 

Nezeri dan Otonomi Daerah 
12 Kamis, 7 Feb. 2002 RDP denzan 4 Daerah yang bermasalah 
13 Kamis, 22 Feb. 2002 Dengan Bupati, DPRD dan Perwakilan 

Masyarakat Kabupaten Maluku Utara 
14 Kamis, 26 Feb. 2002 Dengan Lembaga Advokasi Masyarakat Marjinal 
15 Jumat, 8 Maret 2002 Dengan Delegasi Forum Bersama Anti KKN dan 

Pengawal Reformasi Lembaga Masyarakat, 
Pemuda dan Mahasiswa Maluku Utara. 

16 Selasa, 12 Maret 2002 Dengan Delegasi DPRD Kabupaten Merauke, 
Tokoh Adat Asmat dan Masvrakat Adat Asmat 

17 Rabu, 27 Maret 2002 Dengan Badan Koordinasi Majelis Rakyat 
Keoulauan Sula 

18 Rabu, 27 Maret 2002 Denzan Forum Pembentukan Provinsi Taoanuli 
19 Rabu, 27 Maret 2002 Dengan DPRD Provinsi Maluku Utara dan E. 

Suherman Kartadinata & Ass. 
20 Kamis, 28 Maret 2002 Dengan DPRD Kabupaten AGAM dan Tokoh- 

Tokoh Masvarakat 
21 Kamis, 23 Mei 2002 Pertemuan dengan DPOD, BCW dan Petisi 13 

Anteportas Kota Batam. 
22 Kamis, 6 Juni 2002 Pertemuan dengan Tim Peduli Aspirasi 

Masyarakat Kecamatan Pekalongan, Batanghari, 
Metro Kibang 

23 Kamis, 13 Juni 2002 Pertemuan dengan Panitia Pembentukan 
Kabupaten Humbang Hasundutan. 
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1 Rabu, 11 Juli 2001 Dengan Aliansi Peduli Pelalawan (APPEL) 

2 Kamis, 30 Ags. 200 I Dengan KONTRAS 

3 Selasa, 18 Sep. 200 I Dengan Koalisi Pemantau Peradilan 

4 Rabu, 26 Sep. 200 I Dengan PB, Pembela Islam Maluku 

5 Kamis, 18 Okt. 200 I Dengan Delegasi Solidaritas Nasional untuk Papua 

6 Selasa, 27 Nop 2001 Dengan Masyarakat Lubuk Kilangan 

7 Kam is, I 0 Jan. 2002 Dengan Jaringan Anti Penggusuran 

8 Rabu, 30 Jan. 2002 Dengan Forum Warga Kota Jakarta 

9 Senin, 4 Feb. 2002 Dengan Warga Pengungsi SAMBAS Kalimantan 

Barat 

10 Senin, 4 Feb. 2002 Dengan Perwakilan PT. Cipta Bait Niaga 

I I Selasa, 5 Feb. 2002 Dengan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia 
(ISMAHI) 

12 Senin, I 8 Feb. 2002 Dengan Federasi Serikat Buruh Karya Utama 

13 Rabu, 27 Feb. 2002 Dengan Yayasan Pembangunan Mandailing Natal 

14 Jumat, 8 Maret 2002 Dengan Delegasi Forum Perjuangan Masyarakat 

Minangkabau Sumatera Barat. 

2. Sub Komisi Hukum dan HAM 

24 Rabu,26Juni2002 Pertemuan dengan tokoh-tokoh Adat dan Tokoh- 
tokoh Masyarakat Luwu Utara 

25 Rabu, 26 Juni 2002 Pertemuan dengan Ketua dan Anggota DPRD 
Kabupaten Toba Samosir dan 
Masyarakat Samosir. 

26 Senin, I Juli 2002 Pertemuan dengan Forum Kerukunan Warga 
Masyarakat Melawi dan Tokoh-tokoh 
masyarakat Kabupaten Sintang 

27 Senin, I Juli 2002 Pertemuan dengan Panitia Persiapan 
Pembentukan Kabupaten OKU Selatan. 

28 Rabu, 3 Juli 2002 Pertemuan dengan Badan Pekerja Pembentukan 
Kabupaten Batubara. 

29 Rabu, 3 Juli 2002 Pertemuan dengan Ikatan Keluarga Irian Jaya 
Barat 
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I Jumat, 24 Agt. 2001 Dengan Penggarap Tanah Karang Tengah - 
Tangerang 

2 Rabu, 29 Agt. 200 l Dengan Walikota Tangerang, KAPOLRES 
Tangerang, DANRAMIL Tangerang, Direksi PT 
ISM., Kakan BPN Tangerang, Camat Ka rang 
Tengah dan Penggarap Tanah Karang Tengah. 

3 Kam is, 6 Sep. 200 I Dengan DPRD Kota Tangerang, Walikota 
Tangerang, KAPOLRES Tangerang, DANRAMIL 
Tangerang, Direksi PT. [SM, Kakan BPN 
Tangerang, Camat Karang Tengah, KAPOLSEK 
Cileduk, Lurang Karang Tengah dan Penggarap 
Tanah Karanz Tengah. 

4 Kamis, 6 Seo. 200 l Dengan LKBH Yayasan Bina Bangsa Lestari. 
5 Rabu, 12 Sep. 200 l Dengan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) 
6 Jurnat, 14 Sep. 2001 Dengan Dirjen Pengembangan Prasarana Wilayah 

- Departemen Kimpraswil, Bupati Tangerang, 
Direktur PT. Jasa Marga, Kakan BPN Kabupaten 
Tangerang, Direktur PT Bumi Serpong Damai 
(BSD), Camat Ciputat, Lurah Sawah Baru 
Tangerang, Ahli Waris Alm. Kampret Bin Dasar. 

7 Selasa, 2 Okt. 200 l Dengan Walikota Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat, Kepala Kantor BPN Jakarta 
Pusat, Camat Kemayoran, Camat, Camat Johar 
Baru, Lurah Harapan Mulya, Lurah Galur, Asep 
Muhammad Yunus dan H. Effendi Yusuf, SH. 

8 Selasa, 2 Okt. 2001 Dengan Tim Advokasi Kasus Tanah di Desa 
Sidomukti Kee. Bawen Kab. Semarang. 

9 Jumat, 5 Okt 200 l Deng an Tim Bersama Penyelesaian Masai ah 
Pertanahan BPN dan Komisi II DPR-Rl. 

3. Sub Komisi Pertanahan dan Pendayagunaan Aparatur Negara 

15 Senin, 11 Maret 2002 Dengan Komite Advokasi Mahasiswa dan Pemuda 

Demi Republik Indonesia (KAMPRI) 

16 Senin, 25 Maret 2002 Dengan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia 
KORWIL IV (ISMAHI) 
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10 Rabu, 10 Okt 200 I Kepala Kantor BPN Kota Surabaya, Direktur PT. 
Araya Bumi Megah dan Sdr. Muntono dan 
Kawan-Kawan selaku Koordinator Pemilik 
Kavling Tanah Sukolilo. 

11 Kamis, 11 Okt. 200 I Waka BPN, PT. SIL, Kanwil BPN Lampung, DIR. 
PT. SIL, H. Asikin Indra Kusuma, Aldikon Bin M. 
Umar Gelar Minak Kumala Sakti. 

12 Kamis, 11 Okt. 2001 Dengan Wakil Gubemur Jambi, Kakanwil BPN 
Jambi, Sekda Bango, Direktur PT. Jamika Raya 
dan Ketua DPP Komite Kedaulatan Rakyat. 

13 Selasa, 16 Okt. 2001 Dengan Sdr. Bartolomeus Yaporao. 
14 Kamis, 18 Okt. 200 I Dengan Sekretariat Jenderal Komite Advokasi 

Sosial dan Hukum Kehormatan dan Keadilan. 
15 Senin, 22 Okt. 200 I Dengan Warga Kampung Rawadas RT. 008/03 

Pondok Kopi Jakarta Timur. 
16 Selasa, 23 Okt. 200 l Dengan Bupati Tangerang, Dirjen Pengembangan 

Prasarana Wilayah, Direksi Kimpraswil, Kakan 
PBN Kab. Tangerang, Direksi PT Jasa Marga, 
Direksi PT. Bumi Serpong Damai (BSD), Camat 
Ciputat, Kepala Desa, Sawah Baru, Kee. Ciputat. 
NY. Sri Woersitowati, Ir. Ahmad Farid Yoesoef, 
dan Ny. Tati Rochyati Sumama. 

17 Selasa, 23 Okt. 200 l Dengan Andi J Pasong, SH, ABD, Haris Oemar 
Saleh, SH, dan Askin Muhtar, SH. 

18 Selasa, 23 Okt. 2001 Dengan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Baru. 
19 Selasa, 30 Okt. 2001 Dengan Masyarakat Ancol Timur. 

20 Selasa, 31 Okt. 200 I Dengan Walikota Jakarta Pu sat, BPN Jakarta 
Pusat, Camat Johar Baru, Lurah galur, H. Effendi 
Yusuf, SH dan Asep M. Yunus. 

21 Selasa, 1 1 Des. 2001 Dengan Walikota Tangerang, Direksi PT. ISM. 
Bogasari dan Penggarap Kamp. Karang Tengah. 

22 Selasa, 26 Nop. 2001 Dengan Gubemur Prov. SULSEL, Andi J. Pasong, 
Ketua DPRD SULSEL, Kepala Dinas Perikanan 
SULSEL. 

23 Rabu, 28 Nop. 200 l Pengurus Daerah Gerakan Reformasi Indonesia 
TK. I SUMUT. 
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24 Selasa, 5 Des. 200 I Walikota Tangerang Direksi PT. ISM. Bogasari 
dan Penggarap Tanah Kampung Karang Tengah. 

25 Selasa, I 2 Des. 200 I Dengan Bupati Tangerang, KAPOLRES 
Tangerang, Para Pengusaha Penggalian Pasir 
(Andi, Anto dan Angguan) dan Sdr. Muchyidin. 

26 Kamis, I 0 Jan. 2002 Pertemuan Sub Komisi Hukum dan HAM bersama 
Sub Komisi Pertanahan dan PAN Komisi II DPR 
dengan Jaringan Anti Penggusuran. 

27 Senin, I 4 Jan. 2002 Dengan Walikota Jakarta barat, Kepala Kantor 
BPN JAKBAR, Direktur PT. Intercon, Ketua 
Yayasan Universitas Mercu Buana dan H. 
Probosutedjo. 

28 Kamis, 17 Jan. 2002 Dengan Direktur Bank Universal dan Moch tar 
Sumodimedjo, MA. 

29 Kamis, I 7 Jan. 2002 Dengan Delegasi Kelompok Tani Sigara-Gara I 
Pasar I ,2 Kee. Patumbak Provinsi Sumatera Utara. 

30 Selasa, 22 Jan. 2002 Dengan Walikota Jakarta Selatan, Kepala Kantor 
BPN JAKSEL, Tim Bersama Penyelesaian 
Masai ah Pertanahan BPN Komisi II DPR-RI 
Syarif Hidayatullah Bin Samiun, Hj. Asmani Binti 
Sengging Bin Saeran Asmawi Bin H. Moh. Zen 
dan Ir. E.J. Lembong. 

31 Jumat, I 5 Feb. 2002 Dengan Gubemur DKI, Walikota JAKBAR, 
Dirjen Pelayanan Medik Depkes, Kadinas P2K, 
Kadinas Tata Kota, Dir. R.S. Dharmais, Ketua 
Yayasan Naga Sakti, Pengurus Mesjid Jami Al 
Ridwan. 

32 Selasa, 19 Feb. 2002 Dengan Gubemur Sumsel, Kepala Kantor BPN 
Sumsel, Bupati Lah at, Tim Bersama Masalah 
Pertanahan BPN, Direktur PT. Arta Prigel dan Sdr. 
Nurdiana Binti Basri Uiud. 

33 Selasa, 26 Feb. 2002 Deng an Gubemur Suamtera Utara, Badan 
Pertanahan Nasional, Kakanwil BPN Sumut, Tim 
Bersama Penyelesaian Masalah Pertanahan, PTPN 
II Sumatera Utara dan Sdr. Kuat CS. 

34 Selasa, 26 Feb. 2002 Dengan Gubemur Sumatera Utara, BPN, Tim 
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l Bersama Penyelesaian Masalah Pertanahan BPN, 
PTPN II SUMUT dan Pengurus Pusat Gerakan 
Reformasi Indonesia (PP. Gerindo). 

35 Senin, I l Maret 2002 Dengan Asosiasi Guru Sukarelawan Asal D II 
PGSD Lintas : Jabar-Banten-Jakarta-Jawa Tenzah. 

36 Selasa, 28 Mei 2002 Pertemuan dengan Kakanwil PBN Kabupaten 
Tangerang, Sdr. M. Djen Lisin dan Sdr. Romli 
Toha. 

37 Selasa, 28 Mei 2002 Pertemuan dengan Ahli Waris Suid bin Tabi'in bin 
Djinoen dan Sdr. Soenanta Soemali. 

38 Selasa, 28 Mei 2002 Pertemuan dengan Delegasi Pedagang Kaki Lima 
Pasar Ciledug, Tangerang. 

39 Rabu, 29 Mei 2002 Pertemuan dengan Yayasan Fajar Mulya Islam 
40 Kamis, 6 Juni 2002 Pertemuan dengan Masyarakat Wah Halim, 

Bandar Lampung. 
41 Kamis, 20 Juni 2002 Pertemuan dengan Kepala BPN, Kakanwil BPN 

DKI Jakarta dan Banten, Kakan Pertanahan Jakarta 
Pusat dan Tangerang, Pemerintah DKI, Bupaten 
Tangerang, PT Sahid Jaya Hotel, PT BSD, Sdr. 
Nurdiana dan Keluarza H. Abubakar. 

42 Senin, 24 Juni 2002 Pertemuan dengan Kepala BPN Jakarta, kakanwil 
BPN Jawa Barat, Bandung, Kakan Pertanahan 
Soreang, Bupati Soreang, Sdr. Dede Duharya, 
AK., Msi, dan Sdr. Soesinto S. Soekowati. 

43 Rabu, l 0 Juli 2002 Pertemuan dengan Gubemur Sulawesi Selatan, 
Pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Kepala BPN, 

I 
Kakanwil BPN Sulawesi Selatan, Kakan 

I 
Pertanahan Kota Makassar Sdr. Kuhdori dan Sdr. 

I Andi J. Pasong. 
44 Rabu, 10 Juli 2002 Pertemuan dengan Kakan BPN Kabupaten 

Tangerang, Dir PT. Jaya Real Properti, Sdr. 
Pimpinan Sekolah Global Jaya, dan Kades Perigi 
Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten 
Tangerang. 

45 Rabu, l 7 Juli 2002 Pertemuan dengan Kepala BPN, Gubemur 
Nanggroe Aceh Darussalam, Kakanwil BPN 
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3. Surat yang meminta waktu untuk bertatap muka 
berjumlah 3 (tiga) buah dan yang dapat diterima hanya 1 
(satu). 

2. Surat yang ditujukan ke instansi lain dengan tembusan 
ke Komisi VII DPR RI berjumlah 8 (delapan) buah 
surat. 

b) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi : 

I . Surat yang ditujukan langsung ke alamat Komisi VII 
DPR RI baik yang di kirim lewat pos maupun diantar ke 
Komisi VII DPR RI berjumlah 7 (tujuh) buah surat. 

1) Persidangan II Tahun Si dang 2001-2002 

a) Bidang Kesehatan 

Masa Pada Masa Persidangan II Tahun Si dang 2001- 
2002, Komisi VII DPR RJ tidak ada surat masuk yang 
mengadukan untuk bidang kesehatan. 

Pengaduan yang masuk ke Kornisi VII DPR RJ sejak Masa 
Persidangan 11 Tahun Sidang 2001-2002 sampai Masa Persidangan IV 
Tahun Si dang 2001-2002 dapat dirinci sebagai berikut : 

Komisi VII 

Pertemuan dengan Kepala BPN, Kakanwil BPN 
Sulawesi Utara, Kakan BPN Gorontalo, walikota 
Gorontalo dan Sdr. Mastura M. binti Zein 
Alhabsyi. 

46 Rabu, 1 7 Juli 2002 

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bupati Aceh 
Utara, Kakan BPN Kab. Aceh Utara, Direktur PT 
Kertas Kraft dan Ny. Potjut Yusnidar. 
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c) Bidang Sosial 

(I) Surat yang ditujukan langsung ke alamat Komisi VII 
DPR RI baik yang dikirim lewat pos maupun diantar 

(3) Surat yang meminta waktu untuk bertatap muka 
berjumlah IO (sepuluh) buah dan yang dapat diterima 
hanya 2 (dua). 

b) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 

(I) Surat yang ditujukan langsung ke alamat Komisi VII 
DPR RI baik yang di kirim lewat pos maupun diantar ke 
Komisi VII DPR RI berjumlah 24 (dua puluh empat) 
buah surat. 

(2) Surat yang ditujukan ke instansi lain dengan tembusan 
ke Komisi VII DPR RI berjumlah 24 (dua puluh empat) 
buah surat. 

a) Bidang Kesehatan 

(I) Surat yang ditujukan langsung ke alamat Komisi VII 
DPR RI baik yang dikirim lewat pos maupun diantar 
langsung ke Komisi VII DPR RI berjumlah 5 (lima) 
buah. 

(2) Surat yang meminta waktu untuk bertatap muka 
berjumlah 2 (dua) buah dan yang dapat diterima hanya I 
(satu) buah. 

2) Masa Persidangan III Tahun Sidang 200 l-2002 

c) Bidang Sosial 

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002, 
Komisi VII DPR RI tidak ada surat masuk yang mengadukan 
untuk bidang sosial, pemberdayaan perempuan maupun 
BKKBN 
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c. Bidang Sosial 

1) Surat yang ditujukan langsung ke alamat Komisi VII 
DPR RI baik yang dikirim lewat pos maupun diantar 

2) Surat yang ditujukan ke instansi lain dengan tembusan 
ke Komisi VII DPR RI berjumlah 6 (enam) buah surat. 

3) Surat yang meminta waktu untuk bertatap muka 
berjumlah 2 (dua) buah dan yang dapat diterima hanya I 
(satu). 

b. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi : 

1) Surat yang ditujukan langsung ke alamat Komisi VII 
DPR RI baik yang di kirim lewat pos maupun diantar ke 
Komisi VII DPR RI berjumlah 6 (enam) buah surat. 

a. Bidang Kesehatan 

I) Surat yang ditujukan ke instansi lain dengan tembusan 
kepada Komisi VII DPR RI berjumlahl (satu) buah. 

2) Surat yang meminta waktu untuk bertatap muka 
berjumlah 2 (dua) buah dan yang dapat diterima hanya I 
(satu) buah. 

3) Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002 

langsung ke Komisi VII DPR RI berjumlah 5 (lima) 
buah. 

(2) Surat yang ditujukan ke instansi lain dengan tembusan 
ke Komisi VII DPR RI berjumlah 13 (tiga belas) buah. 

(3) Surat yang meminta waktu untuk bertatap muka 
berjumlah 6 (enam) buah dan yang dapat diterima hanya 
I (satu) buah. 
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Sesuai tugas dan fungsi DPR RI, seluruh surat masuk yang 
langsung dialamatkan kepada Komisi VII DPR RI, ataupun yang 
bersifat tembusan, sebagian besar sudah diproses oleh masing- 
masing sub komisi yang ada di Komisi VII DPR RI, baik ketika 
Komisi VII DPR RI melakukan Rapat Kerja maupun Rapat 
Dengar Pendapat dengan pasangan kerjanya. Sedangkan untuk 
permintaan audensi disesuaikan dengan materi yang akan 
disampaikan, ha! ini dilakukan mengingat banyaknya audensi 
yang tidak sesuai dengan bidang tugas Komisi VII DPR RI. 

2) Surat yang meminta waktu untuk bertatap muka 
berjumlah 4 ( empat) buah dan yang dapat diterima hanya 
2 (dua) buah. 

langsung ke Komisi VII DPR RI berjumlah 4 (empat) 

buah. 
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Pada laporan tahun ketiga disajikan secara riil pelaksanaan ketiga 
fungsi Dewan tersebut, tentunya dengan segala kekurangan dan 
kelebihannya. Diakui memang akumulasi permasalahan bangsa 
ternyata semakin berat dan semakin kompleks sementara banyak 
kendala yang dihadapi tidak saja bagi Dewan, tetapi juga bagi para 

Memang diakui setelah reformasi bergulir rakyat menaruh harapan 
besar kepada Dewan untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi. 
Oleh karena itulah dari tahun ke tahun Dewan senantiasa berusaha 
untuk mengemban amanat rakyat yang dimaksud, dengan sebaik- 
baiknya. 

Laporan Dewan kepada Majelis dimaksudkan sebagai 
pertanggungjawaban Dewan kepada konstituennya bagaimana Dewan 
dengan berbagai alat kelengkapannya serta hak-hak yang dimilikinya 
melaksanakan ketiga fungsi utamanya, yaitu di bidang perundang- 
undangan, di bidang pengawasan, dan di bidang anggaran, serta 
langkah-langkah Dewan dalam menindaklanjuti pengaduan 
masyarakat. 

Diakui memang di dalam tahun-tahun pertama mengawali 
tugasnya sebagai wakil rakyat setelah DPR terbentuk sebagai hasil 
Pemilu Tahun 1999, semangat dan tekad untuk melaksanakan proses 
demokratisasi melalui lembaga ini sangat tinggi. Hal ini didukung pula 
oleh berbagai peraturan perundang-undangan bahkan amandemen UUD 
1945 yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada Dewan di 
dalam melaksanakan berbagai fungsi dan tugas-tugasnya, berbeda 
dengan DPR periode-periode sebelumnya. Rakyat menyambut 
kenyataan ini dengan antusias. 

BABY 

PENUTUP 
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penyelenggara negara lainnya, oleh karena itulah pelaksanaan fungsi- 

fungsi utama Dewan belum dapat optimal dilaksanakan. Untuk itulah 
Dewan senantiasa berupaya untuk dapat meningkatkan peranannya, 
mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan dibekali semangat 
dan tekad untuk mewujudkan tata kehidupan nasional yang demokratis, 
transparan dan berdasarkan hukum, sebagaimana yang nampak pada 
laporan kegiatan berbagai alat kelengkapan Dewan di dalam buku ini. 
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