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Para Anggota Maje/is yang Terhormat, 

Sejalan dengan sernangat reforrnasi, .DPR 

mernegang peranan penting dalam rnewujudkan 

terselenggaranya tata kehidupan kenegaraan yang 

lebih baik, bagi terciptanya pernbangunan nasional 

yang berkelanjutan di dalarn kehidupan 
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Pada Sidang Tahunan MPR-RI yang lalu, 

Majelis telah merekomendasikan beberapa hal, baik 

yang bersifat umum maupun yang secara khusus 

menyangkut pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan. Pada 

bagian umum, Majelis merekomendasikan tentang 

Sidang Maje/is yang Terhormat, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara yang penuh 

kedamaian dan ketenangan. Dalam masa transisi ini, 

kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya menjadi tolok ukur bagi penilaian 

tentang sejauh mana komitmen para wakil rakyat 

dalam memperjuangkan aspirasi pemilihnya berkaitan 

dengan kebijakan dan produk-produk yang dihasilkan. 

Pada konteks tersebut, laporan pelaksanaan 

fungsi, tugas dan wewenang DPR dalam Sidang 

Tahunan MPR kali ini kami sampaikan sebagai bahan 

masukan bagi Majelis. 
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perlunya Dewan meningkatkan kinerja para 

anggotanya dengan landasan moral dan rasa tanggung 

jawab yang tinggi. 

Mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, 

Majelis merekomendasikan perlunya ditingkatkan 

produktivitas pembuatan undang-undang. Untuk 

maksud terse but, selanjutnya Majelis 

merekomendasikan pula dibentuknya suatu lembaga 

yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan 

menyiapkan rancangan undang-undang. Sementara 

itu, terhadap fungsi anggaran, direkomendasikan agar 

para Anggota Dewan bersikap proaktif dalam 

menyusun anggaran negara sesuai amanat Undang- 

Undang Dasar 1945, dan membentuk suatu lembaga 

yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan di 

bidang anggaran negara . 

. Sedangkan dalam pelaksanan fungsi 

pengawasan, Majelis menekankan keharusan untuk 

menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa 
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Keuangan, pengaduan dan temuan-temuan dalam 

kunjungan kerja komisi, serta masukan dari rapat kerja, 

rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat 

umum. Dalam kaitan itu pula direkomendasikan agar 

Dewan aktifbahkan proaktif mendorong penyelesaian 

secara hukum terhadap kasus-kasus KKN yang baru 

maupun yang lama dengan tetap memperhatikan skala 

prioritas. 

Maj elis jug a merekomendasikan perlunya 

peningkatan disiplin Anggota Dewan, termasuk 

menghadiri berbagai jenis rapat, sesuai Peraturan Tata 

Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat, 

perlunya pemisahan secara jelas antara tindakan 

Anggota maupun Pimpinan yang mewakili lembaga 

atau selaku pribadi, serta perlunya dukungan tenaga 

ahli pada masing-masing Komisi, dukungan anggaran, 

sarana dan prasana yang memadai dengan pengelolaan 

secara otonom, serta perlunya peningkatan sosialisasi 

kegiatan-kegiatan dan hasil kerja Dewan kepada 

masyarakat. 
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Berkaitan dengan berbagai rekomendasi 

tersebut, maka materi utama laporan pelaksanaan 

fungsi, tugas dan wewenang Dewan selama kurun 

waktu satu tahun ini yang merupakan laporan tahun 

ketiga DPR kepada Sidang Majelis, merupakan 

respons Dewan terhadap rekomendasi Majelis yang 

terhormat. Laporan ini sekaligus bertujuan 

menggambarkan keadaan riil yang telah dilaksanakan 

oleh Dewan, dengan melengkapi laporan ini secara 

kuantitatif. Di samping itu, mengingat pelaksanaan 

fungsi Dewan tidak dapat dipisahkan dengan 

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga- 

lembaga tinggi negara lainnya, maka laporan ini juga 

memberikan gambaran pelaksanaan tugas Dewan 

dalam kerangka hubungan dan kerja sama dengan 

lembaga tinggi negara lainnya. Dewan menyadari, 

bahwa tugas konstitusional yang diembannya, belum 

dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu di dalam 

laporan ini digambarkan pula kendala-kendala dan 
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Sidang Maje/is yang Terhormat, 

Di bidang fungsi legislasi, dapat dilaporkan 

bahwa dalam kurun waktu November 2001 sampai 

dengan Juli 2002 Dewan telah membahas sebanyak 

70 Rancangan Undang-Undang (RUU), yang terdiri 

dari 40 RUU dari Pemerintah dan 30 RUU dari DPR. 

Dari jumlah tersebut Dewan telah menyetujui 23 RUU 

untuk disahkan menjadi Undang-undang, sedangkan 

47 lainnya sedang dibahas bersama-sama dengan 

Pemerintah. Terkait dengan rekomendasi Majelis 

yang terhormat, Dewan semakin pro aktif mengajukan 

RUU, sehingga dari 47 RUU yang sedang dibahas 

terdapat 29 RUU yang berasal dari DPR sesuai dengan 

program legislasi nasional dan aspirasi masyarakat. 

Dengan demikian, terjadi dinamika didalam 

harapan-harapan demi perbaikan pelaksanaan tugas- 

tugas Dewan di masa yang akan datang. 
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- 
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 pendukung 

penyiapan rancangan undang-undang yang lebih 

pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Namun demikian, 

didalam menangani fungsi legislasi maupun fungsi 

lainnya, kendala utama yang dihadapi Dewan adalah 

terbatasnya sarana dan prasarana, tenaga ahli dan 

dukungan dana. 

Berkenaan dengan rekomendasi Majelis tentang 

perlunya dibentuk suatu lembaga yang mempunyai 

tugas khusus untuk membantu Dewan dalam 

menyiapkan Rancangan Undang-undang, dapat 

disampaikan bahwa Dewan melalui Sekretariat 

Jenderal dengan dibantu oleh para pakar paruh waktu 

telah membentuk Unit Pendukung Perancangan 
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Sidang Maje/is yang Terhormat, 

Pada tahun ketiga masa bakti, Dewan telah 

menyelesaikan perubahan Peraturan Tata Tertib dan 

Pembentukan Kode Etik. Pembentukan Kode Etik, 

selain untuk memenuhi rekomendasi dari Majelis 

Permusyawaratan Rakyat mengenai peningkatan 

disiplin dan tanggungjawab,juga dimaksudkan untuk 

menindak lanjuti perintah Undang Undang tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. 

Dengan adanya Kode Etik tersebut, maka 

sesungguhnya, secara normatif rekomendasi MPR 

tel ah dilaksanakan. N amun harus diakui bahwa 

pelaksanaan Kode Etik tersebut belum dapat dilakukan 

secara optimal. Untuk itu, Dewan berupaya secara 

sungguh-sungguh untuk secara bersama-sama 

komprehensif dan profesional untuk masa yang akan 

datang. 
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melakukan perbaikan sebagai pertanggungjawaban 

moral kepada rakyat 

Selanjutnya, di bidang pengawasan, melalui 

berbagai kewenangan yang dijamin oleh Pasal 20A 

Undang-Undang Dasar 1945, Dewan antara lain telah 

menggunakan haknya, yakni hak mengadakan 

penyelidikan dan hak mengajukan, menganjurkan/ 

memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, 

dan memberikan pendapat terhadap pejabat-pejabat 

publik. Selama masa persidangan tahun 2001-2002, 

Dewan menggunakan hak penyelidikan terhadap 

beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, seperti 

halnya dugaan KKN Pertamina dan Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia. Khusus menyangkut 

penggunaan dana Bantuan Presiden Dewan telah 

meresponsnya dengan membentuk Tim Kecil Komisi 

terkait yang melakukan proses penyelidikan mengenai 

masalah tersebut. 
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Selanjutnya, mengenai penggunaan hak 

mengajukan, menganjurkan/memberikan persetujuan, 

memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat 

terhadap calon pejabat publik, Dewan telah 

memberikan pertimbangan bagi pengangkatan 

Kapolri, Panglima TNI, para Duta Besar, dan 

melakukan proses pemilihan terhadap para calon 

anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 

pemilihan Calon Hakim Agung pada Mahkamah 

Agung, dan pemilihan Deputi Gubemur Bl. 

Sesuai dengan Perubahan Pertama UUD 1945 

Pasal 13 ayat (2), yang telah dijabarkan lebih lanjut 

dalam Peraturan Tata Tertib, Dewan telah memberikan 

pertimbangan terhadap 36 calon Duta Besar Luar 

Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk negara sahabat. 

Setelah melalui proses penyampaian visi dan misi, ada 

beberapa calon yang dimintakan kembali 

pertimbangan pencalonannya kepada pemerintah. 

Dewan juga telah memberikan pertimbangan terhadap 
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Sidang Maje/is yang Terhormat, 

Mengenai rekomendasi ditindaklanjutinya 

pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam 

kunjungan kerja perorangan/komisi, dengar pendapat 

umum dengan komponen masyarakat, juga telah 

menjadi perhatian Dewan. Berbagai pengaduan yang 

disampaikan telah diupayakan semaksimal mungkin 

untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan dalam 

rapat-rapat Komisi dengan instansi-instansi terkait. 

Tindaklanjut atas berbagai pengaduan atau temuan 

yang diperoleh antara lain ditempuh melalui 

pembahasan dalam rapat-rapat Komisi dan kunjungan 

kerja secara langsung ke lapangan. 

Kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan 

mengadakan kunjungan kerja dan pembentukan tim, 

22 calon Duta Besar negara sahabat yang hendak 

ditempatkan di Indonesia. 
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Dalam rangka melakukan diplomasi melalui 
jalurparlemen, dalamkurun waktu satu tahun berjalan, 

Dewan telah melakukan berbagai aktivitas komunikasi 

dan peningkatan kerja sama dengan parlemen- 
parlemen sedunia melalui alat-alat kelengkapan 
Dewan, seperti Badan Kerjasama Antar Parlemen dan 

Sidang Maje/is yang Terhormat, 

antara lain; dalam menanggapi keinginan masyarakat 

tentang pembentukan daerah otonom yang cenderung 

semarak perkembangannya dimasa reformasi ini, 

penyelesaian persoalan hukum, HAM, dan 

penyelesaian masalah pertanahan. Demikian halnya, 

perhatian Dewan terhadap konflik yang terjadi di 

beberapa daerah, Dewan telah melakukan kunjungan 

langsung ke lapangan, sebagai bagian dari upaya 

mendorong percepatan proses penyelesaian konflik 

dan menciptakan perdamaian, serta pemulihan 

keamanan 
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Sidang Maje/is yang Terhormat, 

Mengenai rekomendasi ditindaklanjutinya 

pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam 

kunjungan kerja perorangan/komisi, dengar pendapat 

umum dengan komponen masyarakat, juga telah 

menjadi perhatian Dewan. Berbagai pengaduan yang 

disampaikan telah diupayakan semaksimal mungkin 

untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan dalam 

rapat-rapat Komisi dengan instansi-instansi terkait. 

Tindaklanjut atas berbagai pengaduan atau temuan 

yang diperoleh antara lain ditempuh melalui 

pembahasan dalam rapat-rapat Komisi dan kunjungan 

kerj a secara langsung ke lapangan. 

Kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan 

mengadakan kunjungan kerja dan pembentukan tim, 

22 calon Duta Besar negara sahabat yang hendak 

ditempatkan di Indonesia. 
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Dalam rangka melakukan diplomasi melalui 
jalurparlemen, dalamkurun waktu satu tahun berjalan, 

Dewan telah melakukan berbagai aktivitas komunikasi 

dan peningkatan kerja sama dengan parlemen- 

parlemen sedunia melalui alat-alat kelengkapan 

Dewan, seperti Badan Kerjasama Antar Parlemen dan 

Sidang Majelis yang Terhormat, 

antara lain; dalam menanggapi keinginan masyarakat 

tentang pembentukan daerah otonom yang cenderung 

semarak perkembangannya dimasa reformasi ini, 

penyelesaian persoalan hukum, HAM, dan 

penyelesaian masalah pertanahan. Demikian halnya, 

perhatian Dewan terhadap konflik yang terjadi di 

beberapa daerah, Dewan telah melakukan kunjungan 

langsung ke lapangan, sebagai bagian dari upaya 

rnendorong percepatan proses penyelesaian konflik 

dan menciptakan perdamaian, serta pemulihan 

keamanan 
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komisi terkait dalam bentuk diskusi-diskusi dan tukar 

menukar informasi. 

Kunjungan persahabatan beberapa parlemen 

luar negeri dalam kurun waktu satu tahun ini dan 

kunjungan delegasi Dewan keluar negeri baik yang 

bersifat muhibah maupun teknis mempunyai manfaat 

yang sangat besar dalam kaitan dengan peningkatan 

kerja sama antar dua negara dan dua bangsa melalui 

wakil-wakil rakyatnya masing-masing. Hasil 

kunjungan tersebut memberikan masukan yang 

berharga bagi Dewan, dan pemerintah kedua negara 

dalam membangun kerja sama yang harmonis dan 

saling menguntungkan, seperti halnya pembahasan 

kasus tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 

Kehadiran dan peran aktif para anggota Dewan 

dalam berbagai konperensi intemasional baik dalam 

skala regional maupun global melalui jalur ASEAN 

Inter Parlementary Organization (AIPO), Inter 

Parlementary Union (IPU), organisasi-organisasi 
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intemasional dibawah PBB, dan lain sebagainya, telah 

memperlihatkan kontribusi Dewan terhadap 

pemecahan masalah-masalah internasional yang 

sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia dalam 

dekade sekarang ini. 

Keberhasilan penyelenggaraan Konperensi IPU 

ke 104 di Jakarta dan Asia-Europe Foundation Young 

Parliamentarian Meeting di Bali, serta jabatan-jabatan 

penting di berbagai organisasi parlemen intemasional 

yang dipercayakan kepada beberapa anggota Dewan, 

memperlihatkan bahwa peranan Dewan di fora 

regional dan intemasional makin diperhitungkan. 

Sementara itu, Dewan saat ini sedang 

mempersiapkan diri untuk memimpin organisasi 

parlemen negara-negara anggota AIPO dalam kurun 

waktu satu tahun ke depan sejak bulan September 

2002, dan akan menjadi tuan rumah Sidang Umum 

AIPO ke-24 tahun 2003. 
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Sidang Maje/is yang Terhormat, 

Terkait dengan rekomendasi Majelis agar 

Dewan menindaklanjuti hasil temuan BPK, dalam 

kesempatan ini perlu dilaporkan bahwa Dewan telah 

melaksanakannya melalui pembahasan dalam sidang- 

sidang Komisi dan Panitia Anggaran dengan pasangan 

kerjanya masing-masing. Diakui, bahwa pembahasan 

tindaklanjut hasil temuan BPK tahun 2000, kendati 

belum memuaskan, namun sebagian Komisi-Komisi 
dan Panitia Anggaran telah menindaklanjutinya, baik 

dalam bentuk klarifikasi terhadap berbagai temuan 

BPK maupun rapat kerja dengan Pemerintah. Dalam 

masa sidang tahun 2001-2002, Panitia Anggaran 

antara lain membahas beberapa temuan BPK yang 
berkaitan dengan persoalan tanggungjawab 

pelaksanaan fungsi otorisasi dan ordonansi pada 

Departemen Keuangan, namun demikian belum 

sepenuhnya saran-saran yang disampaikan oleh BPK 

ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah sehingga BPK 
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masih saja menemukan kesalahan yang sama dengan 

tahun sebelumnya. 

Dalam menyikapi berbagai hasil temuan BPK 

khususnya yang berkaitan dengan anggaran negara, 

Panitia Anggaran berpendapat bahwa Pemerintah 

perlu mengambil langkah-langkah antara lain 

penyempumaan sistem anggaran, perbendaharaan, 

akuntansi, pelaporan serta melakukan penataan 

organisasi yang diperlukan agar terdapat pemisahan 

fungsi penganggaran dan fungsi perbendaharaan 

dalam rangka mendukung peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Dewan 

memandang perlu dibentuknya Komite Standar 

Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 

serta melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah. 

Mulai tahun anggaran 2002, Panitia Anggaran juga 

meminta setiap Departemen/Lembaga yang 

menguasai bagian anggaran, wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban keuangan berupa laporan 
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Dalam tahun sidang 2001-2002, Dewan 

Perwakilan Rakyat telah melaksanakan fungsinya di 

bidang penetapan anggaran negara melalui 

pembahasan yang intensif, baik yang dilakukan oleh 

komisi-komisi maupun Panitia Anggaran. Pelaksanaan 

hak budget yang dimiliki Dewan sepenuhnya 

Sidang Maje/is Yang Terhormat, 

Realisasi Anggaran, N eraca serta Cata tan atas laporan 

Keuangan Departemen/Lembaga yang bersangkutan 

agar dapat menggambarkan posisi aset, kewajiban, clan 

kekayaan bersih pemerintah. 

Dalam menyikapi temuan BPK, Dewan 

memberikan dukungan terhadap kesungguhan BPK 

dalam melaksanakan tugasnya. Disarankan agar 

istilah-istilah yang dipergunakan oleh BPK dalam 
menyampaikan informasi dan data hasil 

pemeriksaannya untuk waktu mendatang dibuat 

secara lebih jelas sehingga mudah dipahami. 
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diwujudkan dalam bentuk kesungguhan dalam 

melakukan pembahasan terhadap berbagai rancangan 

undang-undang tentang anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diajukan oleh pemerintah, seperti 

RUU APBN tahun 2002, RUU Perubahan atas UU 

Nomor 35 Tahun 2000 tentang APBN Tahun 2001 

dan RUU Tentang Perhitungan Anggaran Negara 

Tahun 2000. 

Dalam proses pembahasan terhadap anggaran 

negara, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Panitia 

Anggaran telah mengkaji dan membahasnya secara 

intensif dan cermat bersama Pemerintah. Dewan juga 

berupaya untuk mempertajam dan mempertanyakan 

berbagai kebijakan pembangunan dalam anggaran 

negara, serta memberikan solusi, pendapat, dan saran- 

saran. Bahkan, tidak ada perubahan dan pergeseran 

alokasi anggaran yang dapat dilakukan tanpa 

persetujuan Dewan. 

Dalam hubungan dengan permasalahan utang 

luar negeri pemerintah, Dewan berpendapat perlu ada 
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Sidang Maje/is yang Terhormat; 

Sejalan dengan kedudukan Dewan sebagai 

wakil rakyat yang senantiasa memperjuangkan aspirasi 

rakyat, dapat dilihat dari banyaknya delegasi 

masyarakat yang datang, baik delegasi resmi yang 

berasal dari berbagai unsur dan dari daerah-daerah, 

berupa penyampaian pendapat atau unjuk rasa, 

maupun melalui surat-surat, mengisyaratkan adanya 

program yang jelas dalam upaya mengurangi secara 

bertahap jumlah utang luar negeri pemerintah agar 

tidak membebani anggaran negara di masa yang akan 

datang. Khusus rekomendasi Majelis mengenai 

perlunya dibentuk lembaga yang mempunyai tugas 

khusus membantu Dewan di bidang Anggaran perlu 

dijelaskan bahwa secara formal lembaga yang 

dimaksud belum terbentuk, namun upaya kearah itu 

sudah dilakukan, sampai pada tahap mempersiapkan 

database APBN. 
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kepercayaan dan harapan rakyat yang ditunjukkan 

terhadap lembaga ini. Oleh karena itu peran Anggota 

Dewan, baik secara individu maupun lembaga cukup 

efektif dalam rangka menampung, menyalurkan 

dan memperjuangkan aspirasi rakyat. 

Dalam kurun waktu satu tahun, baik Pimpinan 

maupun Alat kelengkapan Dewan telah menerima 

sangat banyak pengaduan masyarakat, baik dalam 

bentuk delegasi langsung ataupun surat. Dari 

pengaduan masyarakat ini, masalah yang mengemuka 

adalah masalah politik, penyelenggaraan negara, 

masalah pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran 

wilayah yang masih menimbulkan banyak persoalan. 

Keuangan daerah juga merupakan masalah yang 

banyak dikeluhkan. Hal ini terjadi sehubungan dengan 

adanya keinginan daerah untuk memperoleh dana 

sebanyak-banyaknya. Masalah-masalah ekonomi, 

seperti percepatan penyelesaian krisis, persaingan 

usaha, privatisasi dan divestasi BUMN dan masalah 
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Dalam upaya untuk mengkomunikasikan, 

menginformasikan dan mensosialisasikan secara luas 

berbagai kegiatan Dewan kepada masyarakat 

Sidang Majelis yang Terhormat, 

yang berkaitan dengan kepemilikan saham 

perusahaan-perusahaan oleh Pemerintah Daerah. 

Masalah ini muncul karena belum adanya kepastian 

hukum dan banyaknya penafsiran tentangperaturan 

pengalihan saham, sehingga dapat menyulitkan 

penyelesaian sengketa antara Pemerintah Daerah dan 

Perusahaan besar di daerah. \.0 1;:>1 

Seluruh pengaduan ini, sedapat mungkin 
ditindaklanjuti oleh Dewan, baik oleh Pimpinan 

Dewan, Fraksi ataupun Komisi terkait. W alaupun 

demikian, kami dapat memahami bahwa masih 

terdapat ketidakpuasan atau keluhan dari masyarakat. 
Untuk itu Dewan akan terus berupaya untuk 

memperbaiki kinerjanya kedepan. 
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sebagaimana yang direkomendasikan dalam Sidang 

Tahunan MPR, perlu dilaporkan bahwa berbagai 

langkah telah dilakukan oleh Dewan seperti 

melakukan siaran langsung rapat-rapat DPR RI 

melalui siaran televisi, baik elektronik maupun media 

cetak dan penyebarluasan berbagai informasi melalui 

Media Center yang dapat dipergunakan oleh para 

wartawan dalam rangka peliputan dan publikasi 

kegiatan Dewan tersebut. Saat ini, juga tengah 

digalakkan upaya untuk menampilkan acara 

Parlementaria di televisi dan radio, dengan harapan 

dapat memperluas jangkauan kepada masyarakat luas. 

Disamping itu, sosialisasi langsung ke 

masyarakat luas juga dilakukan oleh Anggota Dewan 

setidaknya empat kali dalam satu tahun, yaitu pada 

saat reses. Pada saat reses ini Anggota Dewan 

menyebar ke segenap pelosok daerah untuk 

melakukan sosialisasi atas hasil-hasil yang telah 

dicapai Dewan, sekaligus melaksanakan fungsi 

pengawasannya. Sosialisasi juga dilakukan oleh Badan 
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Jakarta, 1 Agustus 2002 
KE TU A, 

Oi.L~ ,. ....-. 
AKBAR TANDJUNG 

Demikianlah laporan Dewan yang dapat kami 
sampaikan dalam Sidang Tahunan MPR yang 
terhormat ini. Adapun selengkapnya mengenai laporan 
Dewan ini disampaikan dalam lampiran yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa 
memberkati dan meridhoi perjuangan Bangsa 
Indonesia. 

Sidang Maje/is yang Terhormat, 

Legislasi, DPR RI terhadap Rancangan Undang- 

undang yang tengah dibahas oleh Badan Legislasi, 

yang dilakukan di universitas-universitas terkemuka 

di seluruh pelosok tanah air. 
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