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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 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) 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 implikasi 
dari pergeseran ini adalah bahwa DPR harus pro-aktif dalarn proses 
pembentukan undang-undang, Sikap proaktif tersebut diwujudkan antara 
lain melalui penggunaan hak usu! inisiatif DPR, baik oleh Anggota 
maupun melalui kornisi atau gabungan komisi, serta peningkatan kualitas 
dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan, 

membuat undang-undang, melakukan pengawasan, dan penetapan 
anggaran. Untuk mengatasi hal ini, dilakukanlah perubahan terhadap 
Undang-undang Dasar I 945, yang menyangkut fungsi-fungsi 
konstitusional tersebut. 

PENDAHULUAN 
BABI 
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Pergeseran dan peningkatan kewenangan dan kekuasaan DPR 
tersebut, secara langsung meningkatkan beban dan tanggungjawab DPR, 
yang sekaligus menunjukkan bahwa peran DPR dalam sistem 
ketatanegaraan menjadi semakin signifikan dalam upaya menyalurkan 
aspirasi masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang diawali 
dengan pembentukan PANSUS, merekomendasikan dikeluarkannya 
Memorandum oleh Dewan, sesuai mekanisme yang diatur dalam 
Ketetapan MPR Nomor Ill/1978, sehingga berlangsung pada Sidang 
lstimewa. 

untuk menetapkannya. Kewenangan seperti ini pada masa yang lalu 
ada pada eksekutif, dan saat ini bergeser kepada lembaga legislatif. 
Kewenangan di bidang pengawasan ini diperkuat dengan penerapan hak 
subpoena, yaitu hak memanggil seseorang yagn disertai dengan ancaman 
pidana bagi pejabat yang tidak mernenuhi pemanggilan tersebut 
berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan 
Keududukan MPR, DPR dan DPRD. Penerapan hak subpoena ini, sangat 
efektif dilaksanakan oleh Komisi-komisi Dewan. Pelaksanaan hak inilah 
yang sangat menonjol yang membedakan DPR has ii Pemilu 1999 dengan 
DPR-DPR periode sebelumnya. 

Kewenangan DPR dibidang pengawasan ada perubahan yaitu 
adanya pembatasan terahdap beberapa hak prerogatif Presiden yagn 
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Landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang 
Dewan, selain UUD 1945 beserta perubahannya, 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 dan DPRD, disamping Peraturan Tata-tertib DPR RI yang 
mempedomani Dewan didalam melaksanakan tugasnya. Untuk 
melaksanakan berbagai kewenangan ini, TAP MPR No. IIl/MPR/ 1978, 
UU Nomor 4/1999, dan Peraturan Tata Tertib DPR, memberikan hak- 
hak kepada DPR, yaitu hak (1) meminta keterangan kepada Presiden, 
(2) mengadakan penyelidikan, (3) mengadakan perubahan atas 
rancangan undang-undang, (4) mengajukan pernyataan pendapat, (5) 
mengajukan rancangan undang-undang, (6) mengajukan/menganjurkan 
seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan 
perundang-undangan, (7) menentukan anggaran DPR RI, clan (8) 

dan 3 (tiga) badan, yaitu Badan Legislasi, Badan Kerja Sama Antar 
Parlemen, dan Badan Urusan Rumah Tangga. 

Kewenangan DPR di bidang penetapan Anggaran, Dewan berusaha 
untuk melakukan format dan struktur APBN yang baru, seirring dengan 
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Dalam kaitan itu, DPR telah melakukan upaya antara lain dengan 
menyusun Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
Kode Etik Dewan berisi peraturan perilaku yang mengikat setiap 
Anggota Dewan, yang mengandung suatu nilai filosofis yang mendalam 
sehingga mencerminkan rnoralitas dan tanggungjawab yang sepatutnya 
dimiliki oleh setiap Anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya. 
Dengan menjadikan Kode Etik tersebut sebagia pegangan, rnaka secara 
langsung akan berimp1ikasi terhadap peningkatan kinerja setiap Anggota 
Dewan dengan didasari Iandasan moral dan tanggungjawab yang kuat. 
Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat ini telah disahkan pada Rapat 
Paripurna DPR. Kode Etik DPR ini berisi Pendahuluan dan Batang 

Penilaian MPR terhadap basil kerja Dewan, secara khusus 
menghasilkan beberapa butir rekomendasi, yang antara lain 
menyebutkan bahwa perlu peningkatan kinerja Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan landasan moral dan tanggung jawab yang 
kuat, perlu segera diselesaikannya ketentuan mengenai Kode Etik 
Dewan, pembentukan Dewan Kehormatan, peningkatan disiplin 
Anggota Dewan dalam setiap kegiatan Dewan termasuk menghadiri 
berbagai jenis rapat Majelis, menindaklanjuti hasil temuan BPK, 
perlunya dukungan tenaga ahli, sampai pada mengamanatkan segera 
dibentuk undang-undang yang mengatur masalah Aceh dan lrian Jaya. 
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Terkait dengan rekomendasi Majelis agar DPR dapat segera 
menindaklanjuti hasil temuan BPK, melalui rapat Badan Musyawarah 
DPR-RI telah rnenyetujui mekanisme tindak lanjut Hasil Pemeriksaan 
Semester I BPK yang telah disampaikan kepada DPR. .Secara singkat 
mekanisme tersebut adalah sebagai berikut : 

Disiplin Anggota Dewan, memang merupakan persoalan yang dapat 
mengganggu mekanisme kerja Dewan, dan ternyata juga menjadi 
perhatian Majelis dalam Sidang Tahunan yang lalu. Kondisi ini 
diadaptasijuga didalam Kode Etik yang telah m~ngatur bahwa Anggota 
harus mengutamakan tugasnya dengancara menghadiri secara fisik 
setiap rapat yang menjadi kewajibannya. Ketidakhadiran Anggota secara 
fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tan pa alasan 
yang dapat diterima, merupakan suatu pelanggaran kode etik. Mengenai 
penyampaian pernyataanjuga telah diatur di dalam Kode Etik, dimana 
ditentukan adanya pemisahan antara pernyataan sebagai Anggota, 
Pimpinan alat kelengkapan DPR, atau Pimpinan DPR dengan pernyataan 
sebagai pribadi. 

Dewan Kehormatan bukan rnerupakan badan yang permanen, namund 
apat dibentuk setiap saat berdasarkan Keputusan DPR. 

Tubuh yang terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan 19 (sembilan betas) Pasal. 
Tersusunnya Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat ini dilakukan melalui 
perdebatan yang alot. Kode etik ini rnerupakan naskah yang ada sekarang 
ini, tidak tertutup kemungkinan untuk memperbaik-,i~}'.a-di lain waktu. 
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l) Laporan hasil pembahasan/pembicaraan Komisi-komisi dengan 
Pasangan kerjanya terhadap Hasil Pemeriksaan Semester 1 
(HAPSEM I) BPK RI Tahun Anggaran 2001 disampaikan kepada 
Pimpinan DPR-RI pada awal masa Persidangan II Tahun Sidang 
2001-2002. 

Mekanisme tersebut disertai catatan bahwa : 

5. Apabila rapat konsultasi tersebut menyimpulkan dan menyepakati 
bahwa terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, maka akan diundang 
pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Masalah yang layak secar 
ahukum perlu diproses lebih lanjut, diserahkan kepada Kejaksaan 
untuk menanganinya. Sedangkan terhadap masalah yang dipandang 
perlu untuk diberikan sank si administratif, maka diserahkan kepada 
Pimpinan lnstansi yang bersangkutan untuk menaganinya. 

4. Pimpinan DPR-RI mengadakan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi untuk membahas laporan tertulis yang telah 
disampaikan oleh komisi-komisi tersebut. 

3. 

2. 

Komisi. 

I. 
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karena itu tidak berlebihan jika reformasi dewasa ini menuntut adanya 
pernbagian kewenagnan untuk tidak menempatkan posisi Dewan sebagai 
instrurnen 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. 

2) Pembicaraan/pembahasan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI oleh 
DPR-RI tidak memasuki wilayah yudikatif, tetapi tetap pada posisi 
DPR-RI sebagai Lembaga Legislatif melaksanakan tugas 
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Tugas Pimpinan DPR ialah : 

a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 
Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat 
Paripurna; 

b. menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran DPR 
berdasarkan hasil Rapat Badan Urusan Rumah Tangga dengan 
Sekretariat Jenderal dan hasilnya kemudian dilaporkan kepada 
Badan Musyawarah ; 

c. menentukan kebijaksanaan kerja sama antarparlemen berdasarkan 
basil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan 
kepada Badan Musyawarah ; 

d. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata tertib 
serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat ; 

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 (em pat) orang Waki I Ketua 
yang mencerminkan Fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnyajumlah 
anggota Fraksi. Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa 
keanggotaan DPR. 

A. 

R] 

ALAT KELENGKAPAN DPR 

BAB II 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan OPR bertanggungjawab 
kepada OPR. Adapun pembagian tugas diantara Pimpinan OPR-RI, 
yaitu : 

1) Ketua OPR-RI Ir. Akbar Tanjung mempunyai tugas yang bersifat 
umum yang meliputi seluruh bidang-bidang koordinat dari para 
wakil ketua OPR-RI ; 

2) Wakil Ketua H.Soetardjo Soerjogoeritno,B.Sc., sebagai 
Koordinator bidang Politik, yang membawahi Komisi I, Kornisi 
II, BKSAP, dan Badan Legislasi; 

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

4) Wakil Ketua Ors. Tosari Widjaya, sebagai Koordinator bidang 
EKKU, membawahi Komisi III, IX dan Panitia Anggaran ; 

5) Wakil Ketua Ors. A.Muhaimin Iskandar, sebagai Koordinator 
bidang Kesra, mernbawahi Komisi VI, VU dan BURT. 

J. menghadiri rapat alat kelengkapan OPR yang lain apabila 
dipandang perlu ; dan 

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

i. 

h. 

g. 

f. 

e. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi 
kewaj ibannya ; 
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I. Aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan Memorandum 
I, dan Memorandum II DPR Rl kepada KH Abdurrahman 
Wahid. Aspirasi yang diterirna ini terdiri Delegasi masyarakat 
yang mendukung Memorandum dan delegasi yang menolak 
Memorandum, yaitu : 

Pada Tahun Sidang 2000-2001 telah menerima Delegasi-delegasi 
masyarakat, di antaranya : 

C. Menerima Delegasi Masyarakat untuk menyarnpaikan aspirasinya ; 

Surat-surat yang masuk baik melalui Sekretariat Jenderal maupun 
yang 1angsung diterima, ditindaklanjuti dengan memberikan 
jawaban, tanggapan dan disposisi kepada Para Wakil Ketua DPR- 
RI, Fraksi-fraksi, Komisi-komisi, alat-alat kelengkapan Dewan 
lainnya, dan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pihak-pihak terkait 
untuk diproses lebih lanjut guna penyelesaiannya. 

B. Menerima surat-surat dari instansi pemerintah, swasta, masyarakat 
atau perorangan ; 

4. Rapat Konsultasi dengan Presiden RI. 

1. Rapat Paripuma DPR RI; 

2. Rapat Pimpinan DPR RI; 

3. 

A. 

1. 

Secara rinci laporan kegiatan Pimpinan DPR-RI adalah sebagai berikut: 
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3. Aspirasi masyarakat Propinsi Irian Jaya melalui Anggota DPRD 
Propinsi Irian Jaya tentang penyarnpaian Draft RUU Otonomi 
Khusus bagi Propinsi Irian Jaya pada tanggal 17 Mei 2001. 

b. Delegasi yang menolak Memorandum. 

- Masyarakat Pesantren Se-Jawa Timur; 

- Lajnah Fatwa Jawa Timur; 

- Fraksi-fraksi DPRD beserta Delegasi Komite Aksi Anti 
Orde Baru Propinsi Jawa Timur; 

- Delegasi Masyarakat Jawa Timur. 

2. Aspirasi masyarakat terhadap tindakan represif yang dilakukan 
aparat TNI dalam Tragedi Batu Merah Berdarah di Maluku 
tanggal 20~22 Januari 2001, dan Perusakan Sarana Kesehatan 
Masyarakat di Maluku tanggal 14 Juni 2001 yang disampaikan 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi 
Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Atas permasalahan tersebut, 
selanjutnya ditindaklanjuti Komisi I dan Komisi II rnengadakan 
Rapat Gabungan guna meminta penjelasan/klarifikasi dari 
Panglima TNI. 

a. Delegasi yang mendukung Memorandum. 

- Lembaga-lembaga Formal Kemahasiswaan Se-Jawa dan 
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F. Surat-surat resmi Dewan yang ditandatangani Ketua DPR RI 
menjelang Sidang Istimewa MPR RI. 

E. Menerima Delegasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PB- PGRI ) yang menyampaikan permasalahan tentang 
peningkatan Anggaran Pendidikan dan Gaji Guru, Pembenahan 
manajemen Guru, dan mendesak dibuatnya Undang-Undang Guru 
untuk memberikan jaminan hukum bagi para guru. Permasalahan 
tersebut dibahas oleh Komisi VI dengan Menteri Pendidikan 
Nasional dan Menteri Keuangan untuk penyelesaiannya, 

Delegasi KPU ini menyampaikan pennasalahan tentang mekanisme 
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RJ dimana KPU 
mengharapkan agar hal tersebut dapat dilakukan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, sedangkan OPP Partai-partai 
berpendapat bahwa hal ini merupakan hak OPP Partai-partai untuk 
menetapkan calon anggota pengganti tersebut karena suara yang 
terkumpul pada saat Pemilu lalu jarang yang menang mutlak. 

D. Menerima Delegasi Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) 

Aspirasi ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya Panitia Khusus 
tentang RUU Otonomi Khusus Propinsi Irian Jaya, yang 
merupakan RUU usul inisiatif DPR RI. 



13 

Atas permintaan tersebut Ketua Mahkamah Agung Rl 
mengeluarkan surat dengan nomor KMA/4 l 9/VJI/200 I tanggal 23 
Juli 2001 perihal Permintaan Fatwa Mahkamah Agung Rl, 
mengenai Fatwa Mahkamah Agung RI yang menyatakan Dekrit 
Presiden RI bertentangan dengan hukum. 

3. KD.02/2601/DPR-Rl/2001 tanggal 30 Mei 2001 per ihal 
Penyampaian Hasil Rapat Paripuma DPR RI ke-62 tanggal 30 
Mei 2001 dan Keputusan DPR RI No. 5 I /DPR-RI/IV/2000-2001 
mengenai persetujuan tentang permintaan kepada MPR RI 
mengadakan Sidang Jstimewa untuk meminta 
pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid. 

4. KS.02/3709.A/DPR-RI/2001 tanggal 23 Juli 200 I tentang 
Pennintaan Fatwa Mahkamah Agung RI mengenai penolakan 
Dekrit Presiden yang dikeluarkan Presiden RI tanggal 23 Juli 
2001 dengan alasan bertentangan dengan Sernangat Konstitusi 
dan UUD 1945. 

I. KD.02/495/DPR-RI/200 I tanggal 2 Februari 2001 perihal 
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6. Menerima Pimpinan Parpol delegasi masyarakat seperti 
Gerakan Pemuda Ka'bah, Parpol se Sumatra, Delegasi Pesantren 
se Jawa Timur, Forum Purnawirawan, Majelis Ulama Indonesia, 
Forum Restrukturisasi Usaha Kecil dan menengah, dll. 

5. Menerima Pimpinan Lembaga-lembaga Intemasional seperti 
Wakil Presiden Bank Dunia, Dirjen WHO, Delegasi Jurnalis 
Spanyol, Presiden Majelis Umum PBB, Presiden USINDO, 
UNDP, IFES, UNTAET, Delegasi Wartawan Cina, Delegasi 
IMF dan CGI, Sekjen IPU, dll. 

Menerima tamu-tamu Dalam Negeri : 

I . Menerima para Menteri Kabinet ; 

2. Menerima para Dubes [ndonesia untuk negara-negara sahabat; 

3. Menerima kunjungan para Anggota DPRD seperti Maluku, Jawa 
Timur, Irian Jaya, Delegasi Asosiasi DPRD Kota se Indonesia, 
Sampang, Sulawesi, dll ; 

4. Menerima kunjungan Lembaga-lembaga masyarakat seperti 
KOW ANI, DPD REI, KNPI, Badan Eksekutif Mahasiswa, 
HKTI, Ikatan Keluarga Sulawesi ; 

5. Menerima Lembaga-lembaga Pemerintah seperti KPU, KPKPN, 
KPPU, BKSN; 

4. 

3. 

2. 

l. 

G. Menerima Tamu-tamu dari Dalam dan Luar Negeri 

Menerima tamu dari luar negeri : 
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Dalam pelaksanaan tugas Pimpinan DPR-RI, Wakil Ketua DPR- 
RI bidang KOR.POL pada Tahun Sidang 2000-2001 dan pada Masa 
Persidangan I Tahun 2000-2002 antara lain, sebagai berikut : 

A. Mengikuti/memimpin Rapat-rapat : 

1. Rapat Paripurna DPR-RI 

2. Rapat Pimpinan DPR-RI 

3. Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi 

4. Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Komisi/Badan 

5. Rapat Konsultasi dengan Pres id en 

6. Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja 

2. Kegiatan Wakil Ketua DPR-Rl/KORPOL 

perihal Rencana Pelantikan Kapolri yang intinya mengenai 
permintaan kepada Presiden RI untuk menunda pelantikan 
Kapolri baru sampai dipenuhinya prosedur sesuai dengan 
semangat dan ketentuan Ketetapan MPR Norn or VII/MPR/2000. 

H. Lain-Jain. 
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- Delegasi Keamanan Rakyat Yogyakarta yang menyampaikan 
status pekerjaannya sehubungan dengan selesainya rnasa kerja 
yang hanya sementara. 

Permasalahan ini telah selesai dibahas oleh Komisi I, II dan 
VII serta Pemerintah Pusat. 

- Tokoh Masyarakat Aceh atas permasalahan Aceh yang 
disampaikan oleh delegasi agar segera diberikan Otonomi 
Khusus untuk Dae rah lstimewa Aceh sesuai TAP MPR IV I 1999 
dan Pemerintah Daerah dapat segera mengaturnya mengingat 
memanasnya kondisi di Aceh alas pemberontakan yang 
dilakukan oleh separatis GAM. 

Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi I dan II untuk 
ditindaklanjuti serta RUU tersebut telah disetujui DPR-RI 
dengan nama RUU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh 
Darussalam. 

C. Menerima delegasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, 
antara lain : 

menyelesaikan masalahnya. 

B. 

7. Rapat Koordinasi Bidang Korpal (dengan Komisi I, II, BALEG 
dan BKSAP) 

8. Rapat Badan Musyawarah 

9. Rapat Pleno Fraksi 
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- Delegasi DPRD Maluku Utara dari beberapa fraksi dan 
didampingi Lembaga Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia 
(LP-HAM Independen) yang membahas pengujian publik 
pemilihan Gubernurdan Wakil Gubemur Propinsi Maluku Utara 
periode 2001 -2006. 

Permasalahan ini telah dibahas oleh Pemerintah Pusat Cq. 
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan membentuk 
Tim Investigasi, 

- Pertemuan silaturahmi dengan Anggota DPR-RJ dari Daerah 
Pemilihan Eks Timor Timur dengan perwakilan Masyarakat 
eks Tim-Tim yang tinggal di Jawa Tengah untuk menyampaikan 
permasalahan pengungsi dari Tim-Tim yang berada di Jawa 
Tengah dan PNS asal Tim Tim yang belum mendapat kepastian 
statusnya. 

Permasalahan ini telah disampaikan ke Komisi II DPR-Rl untuk 
segera dibahas dengan instansi yang terkait. 

- Menerima Delegasi dari DPRD Maluku Utara yang 
rnenyampaikan Resume Hasil Kerja Panitia Pemilihan Gubemur 
atau Wakil Gubemur Propinsi Maluku Utara periode 2001 - 
2006. 
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4. Para Menteri Luar Negeri (Iran , Australia) 

3. Para Anggota Delegasi dari Negara lain (Dewan Keamanan dan 
Majelis Umum PBB, The World Bank, Korea Utara, Aljazair). 

2. Para Duta Besar Negara-negara Sahabat (Kuwait, Arab Saudi) 

I . Para Presiden dan Perlemen Negara-negara Sahabat (Jerman, 
Australia) 

D. Menerima Tamu-tamu (Luar Negeri-Organisasi-Perorangan) dan 
mendampingi Ketua DPR-RI, antara lain : 

Permasalahan ini ditindaklanjuti oleh Komisi II dengan Menteri 
Dalam Negeri 

- Menerima Delegasi dari DPRD Kabupaten Merauke yang 
menyampaikan aspirasi tentang RUU Otonomi Khusus Propinsi 
Papua, yang belum disosialisasikan ke seluruh Masyarakat Irian 
Jay a. 

Pemerintah, 

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti kepada Pemerintah Pusat 
cq, Menteri Dalam Negeri. 
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- Menanggapi masukan yang disampaikan oleh BPP ARDIN, 
Wakil Ketua DPR/KOREKKU telah menyampaikan Hasil 
Pertemuan tesebut kepada Pimpinan Komisi IX agar dapat 
dijadikan bahan masukan dan dapat ditindaklanjuti. 

Adapun aspirasi yang disampaikan adalah: 

- Mengharapkan bantuan DPR atas perlakuan KADIN yang 
menghambat dan mempersulit ARDIN untuk pelayanan 
sertifikasi kepada para pengusaha sesuai Keppres Nomor 18 
Tahun 2000 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 
Jnstansi Pemerintah. 

I. Pada tgl. 15 Pebruari 2001 Wakil Ketua DPR/KOREKKU 
didampingi Wakil Ketua Komis IX menerima Badan Pengurus 
Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor 
Indonesia (BPP ARDIN) yang diwakili oleh 11 orang. 

Dalam pelaksanaan tugas Pimpinan DPR-Rl, Wakil Ketua DPR- 
RI bidang KOREKKU pada Tahun Sidang 2000-2001 dan pada Masa 
Persidangan 1 Tahun 2001 -2002 antara lain sebagai berikut : 

3. Kegiatan Wakil Ketua DPR-Rl/KOREKKU 

4. 

F. 

1. Anggota DPR-RI dan MPR-RI 

2. Anggota DPRD 

3. Masyarakat Umurn, LSM, To hn 
dan Tokoh Adat 

E. Menerima Tamu Dalam Negeri antara lain : 



20 

- Mengecam keras beberapa pernyataan sikap Ttokoh Dayak 
bahwa seluruh warga pendatang harus keluar dari Wilayah 
Kalimantan. 

- Stop pengiriman pengungsi karena pengungsian warga 
pendatang hanya bersifat sementara hingga keamanan dan 
kedamaian di Sam pit pulih kembali. Para pengungsi yang tel ah 
berada di luar hendaknya segera dikembalikan ke Kalimantan, 
untuk kemudian para pengungsi mendapatkan hak-hak hidupnya 
seperti semula. 

- Menuntut perhitungan kembali harta benda warga korban 
kerusuhan yang telah hilang dan hangus. 

- Meminta jaminan keselamatan jiwa dan harta benda serta 
keamanan bagi para pengungsi baik yang masih di Kalimantan 
maupun di tern pat lain. 

- Menentang dan mengecam keras berbagai bentuk anarkisme, 
sadisrne dan gerakan pembersihan etnis serta menuntut semua 
pihak yang tertikai untuk menghentikan aksi-aksinya. 

Etnis di Sampit 

2. 
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4. Wakil Ketua DPR/KOREKKU didampingi oleh Wakil Ketua 
Komisi IX DPR tgl. 24 Agustus 200 I telah menerima Delegasi 
Masyarakat Debitur Kecil dan Menengah Indonesia (MDKMI) yang 
diwakili oleh 19 orang. 

Sehubungan dengan hal terse but W akil Ketua DPR/KOREKKU 
pada tgl. 17 Mei 200 I meneruskan pernyataan sikap tersebut 
kepada Pimpinan DPR-RI, dan tembusan disampaikan kepada 
Komisi II dan Komisi Ill. Permasalahan yang menyangkut 
masalah Kehutanan akan ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR- 
RI, sedangkan yang terkait dengan masalah penyerangan, 
penganiayaan rnassal dan perampasan tanah masyarakat 
diteruskan pada Komisi II DPR. 

- Peninjauan ulang SK Menteri Kehutanan RI No. 743/Kpts-Il/ 
1996 tgl. 25 November 1996 ten tang izin HPHTI PT. ARARA 
ABADI seluas 299,975 hektar di Riau, karena banyak sekali 
pelanggaran berat yang dilakukan dan kewajiban-kewajiban 
yang tidak dijalankan. 

KARY AW AN Angkasa dan Desa Betung Kabupaten Pelalawan, 
termasuk semua aktor intelektual/pelaku dibelakang layar. 

3. 

- Menuntut pihak pemerintah agar memberlakukan Darurat Sipil 
di daerah terjadinya konflik. 
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- Permasalahan dan harapan tersebut oleh Wakil Ketua DPR/ 
KOREKKU telah diserahkan kepada Pimpinan Komisi IX untuk 
menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan/rapat antara 
Masyarakat Debitur Kecil dan Menengah Indonesia dengan 
Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan BPPN. 

- Kelompok yang memerlukan bantuan segera dari Pemerintah 
adalah Debitur KPR RS dan RSS, yang telah membayar 
pinjaman /kreditnya sebesar 50% dari pinjaman pokok, agar 
pelunasan sisa pinjaman/ kreditnya diper-timbangkan lagi. 

- Pemerintah harus segera menghentikan semua lelang atas 
jaminan Debitur UKM dan mem berikan keringanan waktu 
pelunasan utang paling sedikit 2 tahun. 

- Meminta DPR untuk meluruskan segala kebijakan yang 
menyimpang dari azas-azas hukum, keadilan dan kepentingan 
mayoritas rakyat Indonesia 
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4) Menerima Peruri : Kasus Uang Kertas pecahan Rp. 1000 dan 
Rp. 5000 yang gaga] dicetak akibat dari kertas uang yang tidak 
memenuhi standart (menyangkut Peruri, BI dan PT Pura 
Barutama), tindaklanjut: dilakukan peninjauan Japangan yang 
juga melibatkan Anggota DPR-RI dari Komisi I, Komisi II, 
Komisi V dan Komisi IX, juga telah dilakukan Rapat - rapat 
dengan Perum Peruri, BI dan PT Pura Barutama, dimana 

3) Menerima Forum Silaturahmi Partai-partai (FSP) Kata 
Semarang; (Menyampaikan hasil seminar tentang Revisi 
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menuju 
Indonesia yang lebi h demokratis ), Tindaklanj ut tel ah 
diteruskan ke Komisi VI DPR-Rl. 

2) Bersarna dengan Pimpinan Komisi V menerima DPRD 
Sumatera Barat masalah Pem isahan Semen Padang dan Semen 
Gresik, tindaklanjut dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat 
Komisi V dengan PT Semen Gresik, PT Semen Padang dan 
PT Semen Tonasa, dan telah dikirimkan surat kepada Menteri 
Keuangan perihal Pemisahan PT Semen Padang dari PT Semen 
Gresik Group. 

masukan. 

4. Kegiatan Wakil Ketua DPR-Rl/KORINBANG 



10) Menerima Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wakil Ketua 
DPR-RI/Korinbang didampingi oleh Anggota DPR-RI yang 
telah mengadakan kunjungan ke Jawa Timur dan Anggota dari 
Komisi I dan Komisi II: Masalah Asset Muhamrnadiyah yang 
rusak diserang massa di Jawa Timur 

9) Menerima NGO HAM Aceh : Masalah tidak berlakunya 
hukum di Aceh, oleh karena kekurangan tenaga Hakim di 
Aceh, Pengaduan diteruskan ke Fraksi-fraksi dan dalam Rapat 
Pimpinan DPR-RI diputuskan agar permasalahan ini menjadi 
perhatian semua dan diminta untuk dipantau. 

8) Menerima Sekber Komunitas Penyiar Indonesia : Masalah 
RUU Penyiaran 

7) Menerima delegasi Asosiasi Televisi Siaran Indonesia 
(ATVS)) didampingi Anggota Pansus RUU Penyiaran; 
Tindaklanjut Masukan diteruskan ke Pansus RUU Penyiaran 
dan ke Fraksi-fraksi. 

Timar Timur dan Tanjung Priok. 

6) 

5) 

diambil suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh Tim Kecil 
(DPR-RI, BI, Peruri dan PT Pura Barutama). 

24 
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Jaya. 

14) Menerima APBJ (Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia) 
didampingi Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR-RI masalah 
carbon black sebagai bahan baku terpenting industri ban yang 
dimonopoli oleh PT Cabot Indonesia, Carbon Black yang 
diimport oleh PT Cabot Indonesia dengari cara melakukan 
petisi anti dumping, dimana hat tersebut bertentangan dengan 
kepentingan Nasional. Tindaklanjut selain diteruskan ke 
Komisi V juga telah dikirimkan surat kepada Menteri 
Keuangan Perihal Penyelidikan Anti Dumping Carbon Black. 

15) Menerima Forum Komunikasi Solidaritas Guru Kaltim 
didampingi lbu Komariah dari Komisi Vil : mengenai Gaji 
Guru, Tunjangan, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 

16) Menerima Serikat Karyawan Telkom Regional JV (Divre IV) 
didarnpingi Anggota dari Komisi IV dan Anggota dari Komisi 
IX : Masalah jual-beli saham PT Telkom dan PT Indosat di 
Divre IV, tindaklanjut telah diadakan Rapat Gabungan Komisi 
IV dan Komisi IX, dan telah dikirimkan surat kepada Menteri 
Keuangan dan Menteri Perhubungan perihal: Penundaanjual 
beli saham PT. Telkom dan PT. Jndosat 

13) 

12) 

11) 
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6. Menerima delegasi dari Indramayu; 

7. Menerima Ulama se Jawa Barat (Kikisik, Tasikmalaya) 

8. Menerima Ulama Jawa Timur (Sidoardjo, Jember, Lamongan) 

9. Menerima Komite Advokat Merah Putih Bandung 

I 0. Menerima DPRD Kota Depok; 

4. Menerima OPP Front Pembela Islam; 

5. Menerima Pemuda Ka bah 

1. Menerima Mahasiswa UGM, Brawijaya, UNDIP 

2. Menerima perwakilan Cirebon, Jawa Tengah, dan Brebes 

3. Menerima Mahasiswa IPB 

Delegasi yang menyampaikan masalah yang berkaitan dengan kasus 
Bulog Gate dan Brunei Gate dan menyangkut Kepemimpinan 
Nasional 

Tengah, Tindaklanjut aspirasi tersebut diteruskan ke Fraksi- 
fraksi. 

18) 

19) 

17) Menerima Komite Persiapan Penegakkan Syariat Islam 
(KPPSI) Makasar yang didampingi Wakil DPRD Prop. Sulsel 
(Eddy Baramuli): Menyampaikan aspirasi umat Islam yang 
diperjuangkan melalui KPPSI 
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2. Bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV menghadiri 
ITU Telecom Asia 2000 di Hong Kong pada tanggal 4 - 9 
Desember 2000. 

B. Luar Negeri : 

1. Mengadakan kunjungan Muhibah DPR-Rl ke Polandia pada 
tanggal 19 September - I Oktober 2000 

Tindak lanjut: Hasil Kunjungan telah dilaporkan oleh A. 
Roestandi, SH (F ABRI) dalam Forum Rapat 
BKSAP, dan sebagai tindaklanjut Kunjungan 
telah dikirimkan surat secara langsung kepada 
Departemen/Instansi seperti kepada Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan, Menteri 
Pertanian dan Kehutanan, Menteri Kelautan 
dan Perikanan, Menteri Pertahanan R1 serta 
ke KADIN. 

Tindaklanjut pengaduan delegasi/ aspirasi diteruskan kepada 
Fraksi-fraksi atau Komisi sebagai bahan masukan. 

19. Menerima Gerakan Anti Zionis Israel (GAZA) 

18. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

11. Menerima delegasi KAMPAK (Kelompok Aksi Mahasiswa 
dan Pemuda Anti Korupsi) 
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Beberapa surat pengaduan oleh perorangan melalui Sekretariat 
Jenderal DPR RI antara lain mengenai tuntutan dari para guru 
honorer untuk diangkat sebagai guru negeri (PNS), keputusan 
perusahaan terhadap karyawan/buruh yang dianggap sewenang- 
wenang, permasalahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan 
menyampaikan himbauan kepada pihak-pihak terkait untuk 
menyelesaikan masalahnya. 

A. Mengikuti/mem impin Rapat-rapat : 

L Rapat Paripurna DPR RI 

2. Rapat Pimpinan DPR RI 

3. Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi 

4. Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Komisi/Badan 

5. Rapat Konsultasi dengan Presiden 

6. Rapat Koordinasi Kunjungan Kerja 

7. Rapat Koordinasi Bidang Kesra ( dengan Komisi VI, VII dan 
BURT) 

8. Rapat Badan Musyawarah 

B. Menerima surat pengaduan masyarakat (perorangan atau kelompok) 

5. Kegiatan Wakil Ketua DPR- 

I 
~ 

C. Kunjungan Dalam Negeri : 
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Permasalahan dikoordinasikan dengan Watua DPR/Korinbang 
dan Komisi III untuk dibahsa dengan pihak-pihak yang terkait. 

4. Delegasi Tim Pelaksana Perjuangan Petani Tambak (TP3T) 
Dipasena Kee. Manggala Kab. Tulang Bawang, yang 
mengadukan masalah kesewenang-wenangan oknum yang 
menghancurkan Tambak Udang Dipasena. 

Permasalahan telah dikoordinasikan dengan Wakil Ketua DPR 
RI/Korpol, Komisi II dan Pihak Kepolisian. 

3. Delegasi Komite Kedaulatan Rakyat, yang mengadukan 
perampasan atas tanah (tambak udang) seluas 1200 ha milik 
600 KK di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan oleh PT 
Wahyuni Mandiri. 

Program kerja telah disampaikan ke Komisi VII untuk dibahas 
oleh Komisi VIL 

2. Komite Nasional Anti Penyalahgunaan Narkoba, yang 
menyampaikan program kerja Pemberantasan Penyalahgunaan 
Narkoba di Tarrah Air untuk mendapatkan saran dan arahan dari 
DPR. 

l. 

C. Menerima Delegasi Masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, 
antara lain : 
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Pennasalahan ditindaklanjuti oleh Komisi VI dengan Mendiknas 
dan Komisi I dengan Kepolisian. 

9. Aliansi untuk Kemerdekaan Berpikir dan Bersuara, yang 
menyampaikan pengaduan agar pemerintah lebih tegas dalam 
menangani kelompok-kelompok atau oknum yang merusak 
buku-buku bersejarah. 

Permasalahan ditindaklanjuti oleh Komisi VII dengan Menaker 
dan Kepolisian. 

8. Delegasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan OPP 
Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin, yang 
mengadukan mengenai tindakan kekerasan terhadap karyawan 
yang berdemo untuk meminta kenaikan gaji di PT Kaldera. 

Permasalahan dibahas oleh Komisi VI dengan Mendiknas dan 
Menkeu/Dirjen Anggaran (melalui Panitia Anggaran ). 

dinaikkan, . 

7. 

di 
I 

~ 6. 

5. Delegasi Serikat Pekerja Mandiri Hotel Shangri-La Jakarta yang 
mengadukan adanya ancaman PHK terhadap 990 karyawan oleh 
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Dalam menangani masalah ketenagakerjaan, Wakil Ketua DPR 
Rl/Korkesra berkoordinasi dengan Komisi VII untuk menangani 
secara-sungguh-sungguh segala permasalahan di bidang tenaga 
kerja, antara lain masalah perlindungan tenaga kerja, gaji/upah 
buruh, dan pengaturan tenaga kerja baik di Indonesia maupun 
tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk 
tenaga kerja wanita dan anak-anak. Untuk itu telah disepakati 
untuk membahas RUU tentang ketenagakerjaan yaitu RUU 

Dari beberapa pengaduan masyarakat baik yang ditujukan secara 
lisan oleh Delegasi masyarakat, pengaduan secara tertulis melalui 
surat yang disarnpaikan langsung kepada Pimpinan DPR RI, 
maupun masalah yang ramai dibicarakan masyarakat, maka 
permasalahan yang telah ditindaklanjuti oleh Wakil Ketua DPR 
Rl/Korkesra dengan Komisi VI dan VII secara mendalam adalah : 

I. Masalah tenaga kerja 

F. Perrnasalahan yang Menonjol yang menjadi Konsentrasi Bidang 
Kesra 

4. Masyarakat Umum 

2. 

I. 

5. 

E. 

D. Menerima Tamu-tamu ( Asing - Organisasi - Perorangan ), antara 
lain: 
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Beberapa masalah di bidang kesehatan antara lain masalah 
pemalsuan obat-obatan, pemberian sertifikat/label halal pada 
makanan/rninuman, indikasi obat/makanan/minuman yang 

3. Masalah Kesehatan 

perlunya kenaikan gaj i/tunjangan guru, prosedur pengangkatan 
guru negeri, pengaturan materi/kurikulum pendidikan dan 
penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar. 
Sehubungan dengan hal tersebut Komisi VI telah menjajagi akan 
perlunya merubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional yang belum mencakup keseluruhan 
pengaturan sistem pendidikan nasional. Perubahan mendasar 
terhadap RUU Sistem Pendidikan Nasional perlu dilakukan 
untuk menghadapi tantangan global pendidikan yang 
berkembang semakin dinamis. Untuk itu Komisi VI telah 
membentuk Tim bersama-sama Komite Refonnasi Pendidikan 
dari Departemen Pendidikan untuk menyusun Naskah RUU 
tentang Pendidikan Nasional yang baru, sebagai RUU usu! 
inisiatif DPR yang akan menggantikan UU Nomor 2 Tahun 
1989 dimaksud. 

2. Masalah Pendidikan 

tentang Penyelesaian Perselisihan Industri (RUU PPI) dan RUU 
tentang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU 
PPK). Dalam hat ini Komisi VII DPR RI telah lebih dahulu 
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Salah satu kegiatan Pimpinan DPR RI untuk rnempercepat 
penyelesaian tugas-tugas Dewan dan permasalahan yang sedang 
berkembang dalam masyarakat adalah dengan mengadakan rapat-rapat 
pirnpinan-pimpinan dan pertemuan konsultasi, baik dilakukan dengan 

6. Kegiatan Musyawarah Pimpinan 

pembinaan olah raga di Indonesia diperlukan ketentuan yang 
mengaturnya. Dalam hal ini Pimpinan Komisi VI mempunyai 
gagasan agar masalah keolahragaan diatur dengan Undang- 
undang yang akan ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan 
perundang-undangan yang aspiratif dan akomodatif untuk 
rnendukung pengembangan olah raga nasional yang dinamis 
dan kornpetitif, dan untuk itu telah disepakati antara Wakil Ketua 
DPR Rl/Korkesra dengan Komisi VI untuk menyusun RUU 
tentang Keolahragaan yang akan menjadi RUU usu! inisiatif 
DPR RI. Saat ini Komisi VI dibantu para pakar dalam bidang 
terkait, lembaga kajian, dan kalangan universitas sedang 
mengumpulkan data untuk menyusun Draf RUU tentang 
Keolahragaan, 

4. 
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Masa Persidangan III Tahun Sidang 2000-2001 dari tanggal 15 
Januari 2001 s.d. 14 April 2001 

1. Rapat Pimpinan DPR RI ke-I tanggal 30 Januari 2001. 

2. Rapat Pimpinan DPR RI ke-2 tanggal l Pebruari 200 l. 

3. Rapat Pimpinan DPR RI ke-J tanggal 20 Pebruari 2001. 

4. Rapat Pimpinan DPR RI ke-4 tanggal 13 Maret 200 l. 

5. Rapat Pimpinan DPR RI ke-5 tanggal 20 Maret 2001 
(dengan Kapolda Metro Jaya). 

6. Rapat Pimpinan DPR RI ke-6 tanggal 27 Maret 2001. 

7. Ra pat Pimpinan DPR RI ke- 7 tangga1 18 April 2001. 

lll. MASA PERSIDANGAN III 

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2000-2001 dari tanggal 2 
Oktober 2000 s.d. 12 Januari 2001 

I. Rapat Pimpinan DPR RI ke-I tanggal 31 Oktober 2000. 

2. Rapat Pimpinan DPR RI ke-Z tanggal 21 Nopember 2000. 

3. Rapat Pimpinan DPR RI ke-3 tanggal 7 Desember 2000. 

4. Rapat Pimpinan DPR RI ke-4 tanggal 9 Januari 2001. 

II. MASA PERSIDANGAN M 

a. RAPAT PIMPINAN DPR RI 

I. 

Pimpinan A lat Kelengkapan Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi, Presiden, 
Menteri dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Adapun 
permasalahan yang diagendakan da1am pertemuan konsultasi adalah : 
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3. Perternuan konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II 
tanggal 25 September 2000 mengenai : 

2. Pertemuan konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
Komisi V dan Komisi IX dengan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 
tanggal 8 September 2000 membicarakan masalah pembinaan 
BUMN di masa yang akan datang. 

I. Pertemuan konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi tanggal 4 September 2000 mengenai Penentuan 
Pasangan Kerja Komisi-komisi. 

b. PERTEMUAN KONSUL TASI PIMPINAN DPR RI SELAMA 
TAHUN SIDANG 2000-2001 

8. Rapat Pimpinan DPR RI ke-8 tanggal 2 Juli 200 I. 

9. Rapat Pimpinan DPR RI ke-9 tanggal 17 Juli 200 I. 

10.Rapat Pimpinan DPR RI ke-10 tanggal 13 Agustus 2001. 

4. 

5. 

6. 

7. 

IV. MASA PERSIDANuAN IV 
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8. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
Komisi II, V dan IX dengan Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan 

7. Pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan 
Pimpinan BURT dan Pimpinan Panitia Anggaran tanggal 27 
Oktober 2000, membicarakan rencana anggaran Dewan Tahun 
Anggaran 2001. 

6. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi 
Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II dengan Menteri 
Pertahaman, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 
Menteri Kehakiman dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, dan 
Jaksa Agung tanggal 16 Oktober 2000, membicarakan tentang 
RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). 

5. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi 
Pimpinan Komisi IX dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia 
tanggal 9 Oktober 2000, membicarakan tindak lanjut hasil 
audit investigasi BPK RI terhadap penyaluran dan penggunaan 
BLBI. 

4. 

a) membicarakan Surat Presiden tanggal 19 Septem her 2000 
mengenai penggantian Kapolri dan kaitannya dengan TAP 
MPR Nomor VII/MPR/2000; 
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13. Perternuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
Kornisi I, Pimpinan Komisi _II dan Pimpinan Komisi VII 
dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri 
Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BKN tanggal 
28 Nopernber 2000, mengenai masalah penanganan KAMRA 
yang akan berakhir masa kontraknya pada akhir Desember 
2000. 

12. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Kapolda 
Metro Jaya tanggal 27 Nopember 2000, mengenai sistem 
pengamanan di Gedung DPR RI. 

11. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
Fraksi-fraksi, Pimpinan Kornisi I, Pimpinan Komisi II dan 
para Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh dengan 
Perner intah tanggal 26 Nopember 2000, mengenai 
Perkembangan situasi politik dan keamanan di Daerah 
lstimewa Aceh. 

10. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi II DPR RI tanggal 21 
Nopember 2000 mengenai Keanggotaan KPKPN. 

9. 

Kapolri tanggal 13 Nopember 2000, membicarakan kesiapan 
pemerintah atas rencana diundangkannya RUU tentang Perpu 
No. l Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 
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20. Pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Syahrudji Tandjung dan 
Djamal Doa (Anggota DPR RI/ Fraksi PPP) tanggal 21 
Desember 2000, mengenai Surat kepada Presiden tentang 
pengakuan Aryanti. 

19. Perternuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
Komisi I, Pimpinan Komisi II dan Pimpinan BKSAP dengan 
Jaksa Agung RI tanggal 14 Desember 2000, mengenai 
Memorandum ofUndestanding (MoU) antara UNTAET dan 
Pemerintah Indonesia. 

18. Pertemuan Konsu\tasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi tanggal I 3 Desember 2000, mengenai materi 
lanjutan Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan 
Pimpinan Fraksi-fraksi, tanggal 11 Desember 2000. 

17. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi tanggal 11 Desember 2000, mengenai Usulan 
Pansus Amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 untuk 
bersidang dalam masa reses, dan mengenai mekanisme 
pemilihan Pimpinan Pansus DPR RI. 

16. 

15. 

14. 
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26. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi 
Pimpinan Kornisi IX dengan Dewan Gubernur BI tanggal 6 

25. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi 
Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi I, Pimpinan Komisi 
II dan Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah 
dengan Menko Polsoskam, Menteri Pertahanan, Menteri 
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Panglima TNI, dan 
Kapolri tanggal 28 Pebruari 2001, membicarakan mengenai 
situasi terakhir keamanan di Kalimantan Tengah. 

24. Pertemuan Konsultasi Pirnpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi DPRRI tanggal 21Pebruari2001, membicarakan 
tentang jadual acara pembahasan RUU Usu! Inisiatif DPR 
tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi DJ. Aceh dan 
membicarakan mekanisme pemilihan Pimpinan Pansus yang 
dibentuk oleh DPR RI. 

dan Otonomi Daerah, Menteri Kehakiman dan HAM, 
Panglirna TNI, dan Kapolri tanggal 2 Pebruari 200 l pukul 
14.30 WIB, membicarakan tentang RUU Penang-gulangan 
Keadaan Bahaya (PKB). 

23. 

22. 

21. Perternuan Konsultasi Pimpinan DPR RI (Wakil Ketua DPR 
RI/KORPOL) didampingi Pimpinan Komisi I, Pimpinan 
Komisi II dengan Menteri Pertahanan, Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, dan Kapolri tang -alJ.,,: i esember 2000, 
mengenai KAMRA. l ":""\ 
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33. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi II tanggal 16 Mei 2001, 

32. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi tanggal 27 April 2001, membicarakan informasi 
dari Menteri Kehakiman dan HAM mengenai hasil Sidang 
Kabinet tanggal 26 April 2001. 

31. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi, 
Pimpinan dan Anggota Komisi II dengan Menko Polsoskam, 
serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggaal 27 
April 2001, membicarakan mengenai RUU tentang Otonomi 
Khusus bagi Propinsi Papua dalam bentuk Wilayah 
Berpemerintahan Sendiri. 

30. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi II tanggal 25 April 200 l, 
membicarakan pencalonan Ketua Mahkamah Agung RI. 

Menko Polsoskam, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam 
Negeri dan Otonomi Daerah, Panglima TNI, dan Kapolri 
tanggal 28 Maret 200 l, membicarakan situasi terakhir 
keamanan D.l. Aceh. 

29. 

28. 

27. 

yang terjadi akhir-akhir ini. 

Maret 2001, membicarakan amandemen UU BJ dan 
pengusulan calon Deputi Gubemur Bank Indonesia. 
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39. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
Fraksi-fraksi, dan Pimpinan Komisi I dengan Menko 
Polsoskam, Mendagri dan Otoda, Menteri Pertahanan, 

38. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
Fraksi-fraksi, Pirnpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II 
dengan Kapolri tanggal 5 Juni 2001, rnengenai penjelasan 
Kapolri mengenai penonaktifan Kapolri dengan Keppres 
No.40 clan No.41, dilanjutkan dengan menyikapi pennasalahan 
terse but. 

3 7. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II 
dengan Menko Polsoskam, Panglima lNI dan Kapolri tanggal 
29 Mei 2001, Penjelasan Menko Polsoskam mengenai situasi 
politik berkaitan dengan Maklumat Presiden tanggal 28 Mei 
2001. 

36. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RJ dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi dan Pimpinan Panitia Anggaran tanggal 23 Mei 
2001, mem bicarakan surat Wakil Presiden perihal Pak et 
Kebijakan Penyesuaian APBN 2001. 

penyampaian Laporan Hasl Au 
Jaminan BLBI pada BPPN. 

35. 

34. 

membicarakan proses pengisian formulir daftar kekayaan 
penyelenggara negara dari segi hukum dan hak azasi manusia. 
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44. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan 
Fraksi-fraksi dan Pimpinan Panitia Anggaran tanggal 8 
Agustus 2001, membicarakan Surat Presiden RI perihal 
penyampaian Nota Keuangan Pengantar RAPBN Tahun 
Anggaran 2002. 

43. Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
· Fraksi-fraksi, Pim pin an Komisi II serta Anggota DPR RI dari 
Daerah Pemilihan Irian Jaya dengan Menko Polsoskam, dan 
Mendagri dan Otoda tanggal 13 Juli 2001, mengenai rencana 
pembahasan RUU tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Irian 
Jaya. 

42. Pertemuan Konsultasi Wakil Ketua DPR Rl/Korekku dengan 
Pirnpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Panitia Anggaran DPR 
RI tanggal 27 Juni 2001, mengenai Penyampaian Laporan 
Panitia Anggaran mengenai Hasil Pembahasan Paket 
Kebijakan Penyesuaian APBN 200 I. 

berpindah ke wilayah Negara Malaysia dan masalah pencurian 
kayu. 

41. 

40. 

Panglima TNI dan Kapolri tanggal 15 Juni 2001, mengenai 
silaturahmi Menko Polsoskam dan jajarannya. 
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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 SUBKOMISI 

e. Penanganan masalah pengungsi; 

f. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan rencana revisi Undang 
Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pembentukan 
Daerah dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang 
pengembangan keuangan antara pusat dan daerah; 

g. Masalah-masalah lain diantaranya penyelenggaraan rapat- 
rapat kerja antara Komisi-kornisi di DPR RI dengan para 
Menteri Kabinet Gotong Royong. 

45. Pada tanggal 12 Oktober 2001 telah dilaksanakan pertemuan 
Konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan 
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5. Komisi V 

Sub Komisi Perindustrian Dan Perdagangan 

Sub Komisi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 

Sub Komisi BUMN Dan lnvestasi 

Sub Komisi Perhubungan Dan Telekomunikasi 

Sub Komisi Permukiman Dan Prasarana Wilayah Dan Percepatan 

Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 

4. Komisi IV 

Sub Komisi Pertanian 

Sub Komisi Kehutanan 

Sub Komisi Kelautan Dan Perikanan 

3. Komisi III 

2. Komisi II 

Sub Komisi Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Sub Komisi Pemerintahan Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah 

Sub Komisi Pertahanan Dan Aparatur Negara 

Kabinet 

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 d~,-i; uokq__~· j, ,aitu: 
( 

(\ 
1. Komisi I 

Sub Komisi Pertahanan 
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Ruang Lingkup tugas Komisi I DPR RI meliputi pertahanan, 
keamanan, luar negeri, dan informasi, dimana pasangan kerja 
Komisi I DPR RI meliputi Departemen Pertahanan, Departemen 
Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet, 
Kantor Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Dewan 
Ketahanan Nasional, Badan Intelejen Negara, Lembaga Sandi 
Negara, Lembaga lnformasi Nasional, Lembaga Kantor Berita 
Nasional Antara, dan Lembaga Ketahanan Nasional. 

1. Bidang Pengawasan 

a. KOMISII 

9. Komisi IX 

Sub Komisi Keuangan 

Sub Komisi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB) 

Sub Komisi Perencanaan Pembangunan Dan BUMN 

8. Komisi VIII 

Sub Komisi Energi Dan Sumbe 

Sub Komisi Lingkungan Hidup 

Sub Komisi Riset Dan Teknologi 

7. Komisi VII 
Sub Komisi Kesehatan 

6. Komisi VI 

Sub Komisi Agama 

Sub Komisi Pendidikan 
Sub Komisi Kebudayaan 
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- Gerakan separatisme yang terjadi di beberapa daerah 
dengan menggunakan istilah "Aceh Merdeka, Papua 

~ Berkaitan dengan pemberlakuan keadaan darurat 
sipil di Maluku yang didasarkan pada UU No. 23/ 
1959, Tentang Keadaan Bahaya, Pemerintah perlu 
mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang Undang Tentang Darurat Sipil 
di Maluku apabila UU No. 23/1959 akan dicabut, 

- Undang Undang tentang Penanggulangan Keadaan 
Bahaya (PKB) yang diharapkan sebagai payung 
dan landasan hukum dalam menangani wilayah yang 
bergolak dan kerusuhan, Pemerintah segera akan 
mensahkan UU namun akan diikuti dengan 
revisinya 

Agar tidak timbul keragu-keraguan bagi TNI 
membantu Polri di lapangan dalam melaksanakan 
tugasnya, perlu segera dibuat UU Tentang Bantuan 
TNI kepada Polri dalam mengatasi gangguan 
keamanan di daerah. 

separatisme: 
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- Mengenai adanya kegiatan pihak asing warga negara 
AS di Papua, Komisi I menilai dan memperhatikan 
dimensi urgensi persoalan tersebut seperti statement 
mengenai kegiatan "mata-mata", Pemyataan Menteri 
Pertahanan yang dimuat media massa menyebut 

Perpanjangan jeda II di Aceh dimaksudkan untuk 
tujuan bantuan kemanusiaan, mengurangi konflik 
bersenjata dan mendorong dialog proses 
penyelesaian masalah Aceh dalam kerangka NKRI, 
namun setelah perpanjangan jedah - II, kondisi 
keamanan semakin mernprihatinkan : meningkatnya 
intensitas gerakan separatisme GAM yang 
merugikan negara, meluasnya penderitaan 
masyarakat dengan memanfaatkan pasca jedah 
untuk menghasut masyarakat. Pemerintah siap 
membatalkan dan akan bertindak tegas terhadap 
tindakan-tindakan GAM, dan TNJ/Polri akan 
mempertahankan Negara Kesatuan RI dengan segala 
risikonya. 

Merdeka, danlain-lain tersebut adalah merupakan 



- Khusus bagi para penduduk yang pro-integrasi eks 
milisi, perlu dipertimbangkan kelanjutan karir 
kemiliteran. Mengenai perlucutan senjata yang selalu 

- Penyelesaian harus dilakukan secara jujurdan adil. 
Penyelesaian masalah pengungsi dapat dilakukan 
melalui repatriasi kembali ke Timor Timur bagi yang 
berkeinginan demikian atau bagi yang ingin tinggal 
di Indonesia, sedapatnya menyebar ke seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Kerusuhan di Atambua/NTI, dengan korban Saudara 
Olivio dan Petugas UNHCR : 

- Dalam penyelesaian masalah ini, pihak asing tidak 
perlu ikut campur. 

- Kemudian keberadaan senjata yang ada di tangan 
masyarakat harus dikumpulkan karena merupakan 
salah satu penyebab kelanjutan konflik. 

Pernerintah perlu terus melakukan dialog guna 
menemukan solusinya. 

2. 

48 



49 

6. Masalah KKN dalam hal perizinan bahan irnpor/ 
pengadaan bahan peledak: 

Kom isi I DPR-RI dapat memahami bahwa 
Restrukturisasi Organisasi Departemen Pertahanan pada 
dasarnya merupakan tindak Janjut dari Raker 
Departemen Pertahanan bulan Mei tahun 2000 dan telah 
rnendapat persetujuan Menteri Negara PAN serta 
berjalan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan 
Pemerintah, sejalan dengan Tap MPR No. VII/2000 
tentang rumusan TNl dan POLRI. 

5. Adanya restrukturisasi Organisasi Departemen 
Pertahanan: 

- Mengenai rencana pembentukan Dewan 
Kehormatan Perwira (DKP) bagi Pati TNI, adalah 
rnasalah intem TNI dalam rangka pembinaan perwira 
dan diserahkan sepenuhnya kepada TNJ. 

4. 



10. Gerakan Separatisme di Aceh : 

Komisi I DPR-RI mendukung pelaksanaan langkah- 
langkah Pemerintah menghadapi gerakan separatis di 
Aceh dalam rangka pelaksanaan Inpres No.04 Tahun 

Kornisi I DPR-Rl mengharapkan agar Polri benar-benar 
tegas dalam menegakkan hukum dan peraturan yang 
berlaku serta tidak ragu-ragu mengambil tindakan 
terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran 
hukum. 

9. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di seluruh Indonesia 
dan cara penanganannya : 

Komisi I DPR-RI dan Kapolri sepakat bahwa tidak ada 
lagi dernonstran yang boleh masuk ke dalam kompleks 
melewati barikade di depan maupun di belakang gedung 
MPR/DPRRI, kecuali perwakilan yang telah diseleksi 
dengan jumlah paling banyak 15 orang sesuai UU No. 
9/1998, sedang pengikut lainnya diperbolehkan orasi 
di luar kedua barikade tersebut. 

Komisi I DPR-RI mendukung upaya Departemen 

50 
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Komisi I DPR-RI meminta kepada Departemen 
Pertabanan agar masalah-masalah perbatasan RI dengan 
Papua Nugini, Malaysia di Kalimantan Barat serta 
Timor GAP, setelah Timor-Timur lepas dari Republik 
Indonesia melalui antar instansi untuk diberi perhatian · 

13. Masalah perbatasan dengan negara.tetangga : 

Kornisi I DPR-RI mengharapkan Departemen 
Pertahanan agar lebih meningkatkan upaya menyiapkan 
pendayagunaan potensi wilayah, prasarana dan sarana 
nasional milik Pemerintah atau perorangan, sebagai 
upaya untuk membangun kemampuan pertahanan dalam 
arti luas. 

12. Kemungkinan timbulnya ancamanterhadap kedaulatan 
dan kelangsungan hidup bangsa dan negara : 

sistem pembinaan personalia yang telah berlangsung 
di lingkungan TNI, agar tidak diintervensi oleh pihak 
di luar TNI sebagaimana telah tertuang dalam TAP 
MPR-RI No.VU Tahun 2000 yang menempatkan posisi 
TNJ sebagai alat negara. 

11. 

200 I, tennasuk penentuan terhadap prajurit di Japangan, 
agar melaksanakan tugas secara cennat, profesional dan 
mencegah timbulnya ekses serta mematuhi hukum, 



Komisi I DPR-RI tetap menginginkan proses pergantian 
Kapolri selalu dilaksanakan sesuai dengan proses 
hukum dan konstitusi sesuai TAP MPR No.VII/MPR/ 
2000, yaitu pergantian dan pemberhentian Kapolri harus 

16. Proses Penggantian Kapolri : 

Sehubungan dengan adanya Kepres-Kepres yang saling 
bertentangan yaitu Keppres No. 54 Tahun 200 I tentang 
pengangkatan Kapolri "baru", Keppres No. 40 tahun 
2001 tentang Pengangkatan Waka Polri dan Keppres 
No. 41 Tahun 2001 tentang Pengnonaktifan Kapolri 
terdahulu telah menimbulkan perpecahan dan kesan 
dualisme di tubuh Polri, halmana telah menimbulkan 
implikasi buruk mengenai sikap pelayanan dan 
pengayoman Polri kepada kehidupan masyarakat. Untuk 
itu Komisi I DPR-Rl meminta kepada Kapolri agar 
senantiasa berupaya memelihara keutuhan Kepolisian 
Negara, dan fungsi Kepolisian dapat berjalan dengan 
baik, sehingga tugas-tugas pelayanan dan pengayoman 
masyarakat, serta penertiban dan keamanan tidak 
terganggu/terjamin. 

15. 

14. 

yang serius dan mengkoordinasikan penyelesaian dan 
jalan keluamya dengan Pemerintah yang terkait. 

52 
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- Komisi I DPR Rl sependapat dengan KSAD dan 
KAPOLRl bahwa peristiwa Madiun mengenai 
bentrokan antara anggota Yonif 501 Kostrad dan 
POLRJ sangat disesalkan dan Komisi I mendesak 
agar tidak terulang lagi. 

19 Mengenai Peristiwa Madiun (bentrokan antara Anggota 
Y onif 501 Kostrad dan POLRI) : 

Komisi I DPR-RI dan Kepolisian Negara sepakat 
mengenai harapan terhadap pihak yang berwenang 
terutama Mahkamah Agung, agar dapat melaksanakan 
Judicial review atau legal opinion terhadap adanya 
substansi antar Keppres yang dianggap saling 
bertentangan, sehingga dapat mewujudkan suatu 
kepastian hukum. 

18. Keputusan Presiden yang bertentangan dalam hal 
pengangkatan Waka Polri dengan Validasi Polri: 

Kapolri dan bukan merupakan pembangkangan terhadap 
Presiden/insu bordinasi. 

17. 

selalu dengan persetujuan DPR-RI. Sebelum proses 
hukum dan konstitusi dilaksanakan, Komisi J DPR-RJ 
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Untuk itu diperlukan pemahaman dan penanganan 
yang sungguh-sungguh dan mendasar, termasuk 
dalam hal sistem sosiatisasi nilai masing-rnasing 
korps, sehingga suasana rivalitas dan superioritas 
dapat diperkecil. 

- Perlu diambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak 
yang terlibat secara aktif dalam pertikaian Madiun, 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan 
tegas ini hendaknya diletakkan dalam konteks 
penegasan disiplin. 

- Komisi I DPR-RI mendukung langkah TNI (KSAD/ 
PANGKOSTRAD) daJam penyelesaian insiden 
Madiun dengan memberi sanksi hukum kepada siapa 
saja yang bersalah, baik dalam bentuk sanksi 
administratif (pemecatan, skorsing, dan lain-lain) 
penerapan hukum pidana ataupun bentuk lain. 

- Dalam kasus Madiun hendaknya POLRI memberi 
penjelasan kepada masyarakat secara terbuka dan 
jujur dan jangan bertindak represif seperti dalam 
situasi aman, atau bersikap seakan-akan tidak ada 
apa-apa dan lain-lain. 

- Salah satu penyebab terjadinya perkelahian di 
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23. Kunjungan Kerja : 

Dalam masa Persidangan 2000 - 2001, Komisi I DPR 
RI telah melaksanakan 8 kali kunjungan kerja, yaitu 
sebagai berikut : 

21 . Pandangan LEMHANNAS tentang amendemen UUD 
1945 khususnya tentang Komisi Konstitusi, Pemilihan 
Presiden Langsung dan Pembentukan DPD akan 
diteruskan oleh Komisi I DPR RI kepada BP MPR RI 
khususnya PAH-I. 

22. Komisi I DPR-RI mendukung LEMHANNAS dalam 
meningkatkan kegiatan pendidikan persiapan calon- 
calon pemimpin di daerah, baik di lingkungan birokrasi, 
partai politik, LSM, maupun tokoh masyarakat. 

mengharapkan evaluasi dilakukan secara obyektif dan 
komprebensif, sehingga hasilnya dapat lebih 
rneningkatkan efektivitas pendidikan di LEMHANNAS. 

20. 

• Komisi I DPR-RI perlu mempero]eh klarifikasi Jebih 
lanjut atas keterangan KSAD tentang peristiwa 
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d. Dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 
2000-2001 Komisi I DPR-RI mengirimkan 2 (dua) 
Tim Kunjungan Kerja yaitu : Tim Kunjungan Kerja 
ke Propinsi Dati I Sulawesi Tengah yang 
pelaksanaannya dimulai pada tanggal 3 sampai 
dengan 5 Agustus 2001 dan Tim Kunjungan Kerja 

ke Propins i Dati I Sumatra Barat yang 
pelaksanaannya dimulai pada tanggal I l-14 
Desember 2000 dan Tim Kunjungan Kerja ke 
Propinsi Dati I Maluku yang pelaksanaannya dimulai 
pada tanggal 12-14 Desern her 2000. 

c. Dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 
2000-2001 Komisi I DPR-RI mengirimkan 2 (dua) 
Tim Kunjungan Kerja yaitu: Tim Kunjungan Kerja 
ke Propinsi Dati I Kalimantan Tengah yang 
pelaksanaannya dimulai pada tanggal 2 sampai 
dengan 4 Apri 200 I dan Tim Kunjungan Kerja ke 
Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat yang 
pelaksanaannya dimulai pada tanggal 2 sampai 
dengan 4 April 200 I. 

b. 

a. Dalam Reses. Masa Persidangan I Tahun Sidang 
2000-2001 Komisi I DPR-RI mengirimkan 2 (dua) 
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4. a. Masalah perjanjian ekstradisi antara Pemerintah 
Indonesia dan Singapura : 

Departeman Luar Negeri akan mengusahakan adanya 
perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan 
Singapura sesuai usul Komisi I DPR-RI; 

Komisi 1 DPR-RJ dapat menerima penjelasan Menteri 
Luar Negeri tentang sikap sesungguhnya Pemerintah 
mengenai Duta Besar Palestina untuk Indonesia Ribhi 
A wad berkenaan dengan statement yang bersangkutan 
tentang posisi Indonesia dalarn masalah Israel - Palestina. 

3. Sikap Pemerintah terhadap Duta Besar Palestina untuk 
Indonesia tentang Statement mengenai posisi ]ndonesia 
dalam masalah Israel-Palestina : 

Komisi I DPR-Rl dan Pemerintah sepakat bahwa masalah 
pengungsi Timor-Timur akan diselesaikan secara 
komprehensif. 

2. Masalah pengungsi Timar-Timur : 

b. Bidang Luar Negeri 

1. 

ke Propinsi Dati I Sumatera Selatan yang 
pelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 sampai 
dengan 11 Agustus 2001. 



Komisi I DPR-RI sepakat agar pemikiran-pernikiran 
untuk membuka perwakilan baru Republik Indonesia di 
luar negeri segera diwujudkan, guna meningkatkan 
hubungan antar negara di kawasan-kawasan tertentu. 

8. Membuka perwakilan-perwakilan baru Rl di luar negeri: 

Komisi I DPR-R[ menerima permintaan maaf Menlu RI 
sehubungan dengan tidak diajukannya anggaran untuk 
K TT G-15 pada waktu yang lalu kepada Panitia Anggaran 
DPR-RI. 

7. Pelaksanaan KTT G-15 di Jakarta: 

Dengan selesainya registrasi pengungsi Timor Timur di 
Nusa Tenggara Timur yang telah berlangsung dengan 
baik, aman dan tertib dengan hasil mayoritas besar 
pengungsi berpihak pada Pemerintah Indonesia, Komisi 
I DPR-RI meminta kepada Menteri Luar Negeri untuk 
mengkoordinasi lebih lanjut pelaksanaan registrasi yang 
telah dilaksanakan, sehingga ada kejelasan mengenai 
adanya abstain serta konsekuensinya. 

6. 

5. 

b. Komisi I DPR-RI mendesak Menlu RI agar 
menuntaskan pernbicaraan ten tang perjanj ian 
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1. Status Badan Pengelola Gelora Bung Kamo dan Kawasan 
Kemayoran: 

Komisi I DPR-Rl meminta agar segera ditegaskan status 
Gelora Bung Karno dan Kawasan Kemayoran. Kepada 
Komisi I DPR-Rl agar diserahkan laporan pemasukan 
maupun pengeluaran keuangannya. Agar sesuai dengan 
ketentuan pengelolaan keuangan negara, Komisi I DPR- 
Rl secara khusus meminta kepada Sekretaris Negara agar 
selanjutnya pemasukan dari Gelora Bung Karno maupun 
Kawasan Kemayoran diserahkan kepada kas negara, 
sebelum digunakan melalui APBN. 

Pengelolaan BPGBK dan BPKK agar tetap dilakukan oleh 
pemerintah pusat dan tidak dialihkan kepada Pemerintah 
Daerah DKI Jakarta untuk memudahkan pengawasan dan 
optimalisasi pendayagunaan badan tersebut pada tingkat 
nasional. 

c. Bidang Lembaga Kepresidenan 

Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh termaksud 
sebagaimana terlampir. 

Untuk itu perlu mengkaji secara komprehensif dan 
profesional berbagai aspek pendukung, termasuk 



Pengkajian yang dilakukan di lingkungan Sekretaris 
Negara terbatas pada masalah-masalah yang memerlukan 
pengadministrasian dan tidak menyangkut penyusunan 
kebijakan negara, agar tidak tum pang tindih dengan tugas- 
tugas lembaga lain seperti Wantannas. 

3. Pengkajian yang dilakukan oleh Sekretaris Negara: 

Komisi I DPR-RI memahami bahwa pembinaan dan 
pengoperasian Paspampres berada dibawah kewenangan 
Panglima TNI dan mendukung prioritas peningkatan 
kemampuan profesionalisme serta pengadaan alat khusus 
pengamanan yang memadai bagi pelaksanaan tu gas PAM 
VVIP. Mengingat vitalnya kompleks Istana Presiden dan 
Wakil Presiden, Komisi I DPR RI mengharapkan 
Sekretaris Negara ikut memenuhi kebutuhan alar 
pengamanan khusus untuk gedung/perkantoran kompleks 
Istana Presiden/Wakil Presiden dan mencantumkannya 
dalam usulan RAPBN 2002. 

2. 

Pemerintah diharapkan agar menetapkan secara tegas 
bentuk-bentuk pengelolaan harta kekayaan milik negara, 
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4. Dalam RUU tentang Penyiaran, khususnya mengenai 
Kepemilikan Silang rnasih perlu dikaji kembali, agar 
RUU Penyiaran dapat memasukkan pasal yang 
menyetujui pemilikan silang antar media; sebab media 
cetak seperti "Jawa Pos" (Surabaya/Jakarta) 
menyatakan tidak terganggu dalam kemandiriannya 
dengan adanya penggunaan pendekatan. 

3. Mengenai TV swasta "Swara" yang berfungsi sebagai 
Humas DPR-RI akan dibicarakan lebih lanjut oleh 
Komisi I DPR-RI dengan pihak Setjen DPR-RI. 

TVRI sebagai akibat Krisis Moneter, telah diadakan 
kontrak-kontrak baru tentang pembayaran hutang 
tersebut kepada TVRI. Walaupun demikian setelah 
TVRI lepas dari Lembaga Informasi Nasional/LIN 
pihak swasta merasa dapat dibebaskan dari hutang, 
sehingga TVRI menjadi mandiri diluar tanggungan 
pemerintah dan TVRI dapat bersaing bersama-sama 
dengan TV swasta lainnya. 

2. 

1. Komisi I DPR-RI setuju bahwa pertelevisian merupakan 

d. Bidang Komunikasi dan lnformasi 



13. Komisi I DPR-RI akan membahas lebih lanjut tentang 
rencana TVRI dan RRI mengenai perolehan iuran bagi 
TVRI dan RRI yang langsung yang dikaitkan dengan 
pemhayaran listrik kepada pihak PLN. 

12. Komisi I DPR-RI masih mengharapkan masukan dari 
TVRI dan RRI berkenaan dengan RUU tentang 
Penyiaran. 

11. Komisi I DPR-RI sangat prihatin tentang nasib pegawai 
TVRI dan RRI yang selama 2 tahun terus menerus 
mengalami peralihan status kepegawaiannya secara 
tidak menentu. 

I 0. Komisi I DPR-RI mengharapkan agar masalah piutang 
TVRI oleh sejumlah perusahaan TV swasta, segera 
ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung hingga tuntas. 

9. Komisi I DPR-RI, Dirut Perjan TVRI dan Dirut Perjan 
RRI sepakat untuk membicarakan secara khusus 
mengenai APBN TVRI dan RRI 200 l. 

8. 

7. 

6. 

5. Peninjauan kembali mengenai Undang-undang No.24 
Tahun 1997 Pasal 162 dan bila perlu dicabut SK Menteri 
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Kegiatan-kegiatan Komisi II Tahun Sidang 2000-2001 dimaksud, 
secara garis besar pokok-pokoknya adalah sebagaimana tersebut 
dibawah ini. 

Kegiatan Komisi II DPR-RI dalam Tahun Sidang 2000•2001, antara 
lain telah melakukan kegiatan di bidang perundang-undangan 
(legislatif), pengawasan (kontrol), penganggaran (budget), dan 
tugas-tugas lain: Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Agung, Pemilihan Calon Anggota KPU, mengusulkan 
pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc bagi pelanggar HAM berat 
di Timer-Timur dan pelanggar HAM berat peristiwa Tanjung Priok 
1984, pembentukan Tim Monitoring Koneksitas Peristiwa 27 Juli 
1996 dan juga menerima dan menindaklanjuti aspirasi/pengaduan 
masyarakat 

b. KOMISIII 

Pl!_· R 
Dalam Masa Persidangan Ta un . 0;_--,.,270-o:r:- ~e , 1s1 VDPR 

-J7,,. \,, 
RI telah selesai membahas satu) RUu, yaitu entang 
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia 
dan Pemerintah Hong Kong untuk Penyerahan Pelanggar 
Hukum yang Melarikan Diri (Agreement Between The 
Government of The Republic of Indonesia and The Government 
of Hong Kong for the Surrender of Fugitive Offenders). 

3. Bidang Legislasi: 

2. Bidarig Anggaran: 

Mengenai Anggaran lNI dalam TA. 2001 : 
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1. 

2. 
3. 

4. RUU tentang Merek; 

5. RUU tentang Paten; 

6. RUU tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe; 

7. RUU tentang Pembentukan Kota Langsa; 

8. RUU tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan; 

9. RUU tentang Lubuk Linggau; 

10. RUU tentang Pembentukan Kota Prabumulih; 

11. RUU tentang Pembentukan Kota Pagar Alam; 

12. RUU tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang; 

13. RUU tentang Pembentukan Kota Cimahi; 

14. RUU tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; 

15. RUU tentang Pembentukan Kota Batu; 

16. RUU tentang Pembentukan Kota Singkawang; 

17. RUU tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. 

A. Di Bidang Perundang-undangan. 
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3) Kemudian setelah mendengarkan laporan Pimpinan 
Rapat Gabungan yang didasarkan pada pertimbangan 
masing-masing Komisi II dan Komisi V, Sadan 
Musyawarah dalam Rapat tanggal 22 Juni 2000 
memutuskan menyerahkan Pembicaraan Tingkat III 
Pembahasan ketiga RUU ini kepada Komisi II. Jadwal 
Pembahasan Pembicaraan Tingkat III seharusnya 

2) Badan Musyawarah dalam rapat tanggal 11 Pebruari 
2000 memutuskan untuk Pembicaraan Tingkat III atas 
RUU tentang Desain Industri, RUU Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu, dan RUU tentang Rahasia Dagang 
diserahkan kepada Rapat Gabungan Komisi II dan 
Komisi V. Rapat Gabungan untuk Pembahasan atas 
riga RUU ini telah dijadwalkan dalam Masa 
Persidangan III dan IV Tahun Sidang 1999-2000, akan 
tetapi karena padatnya acara masing-masing Komisi, 
maka pembahasan tiga RUU ini mengalami beberapa 
kali penundaan dan tidak bisa terlaksana lebih lanjut. 

Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum 
Fraksi-fraksi. 

a. 

1. Pembahasan Tiga RUU Bidang Hak Kekayaan 
Intelektual ( HaKI ) Pertama. 



b. Pokok-pokok materi yang menonjo). 

I) Tiga Rancangan Undang-undang yaitu RUU tentang 
Desain Industri, RUU tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu, dan RUU tentang Rahasia Dagang 
secara substansial masing-masing pada bagian-bagian 
tertentu terdapat keterkaitan dan merupakan bagian 
dari Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan Segera 
dalam bentuk Undang-undang atas ketiga bidang 
HAKl ini disamping untuk kepentingan nasional juga 
merupakan keharusan bagi Indonesia sehubungan 
dengan telah diratifikasinya Agreement Establishing 
the World Trade Organization (Persetujuan 

3. Rapat Tim Perumus selama 4 hari dari tanggal I 3 
s/d 22 Nopember 2000. 

2. Rapat Panitia Kerja selama 5 hari dari tanggal l s/ 
d 9 Nopember 2000. 
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4) Dengan telah diratifikasinya Agreement Establishing 
the World Trade Organization dan dengan 
memperhatikan pengertian tersebut, Pembentukan 
Undang-undang mengenai Desain Industri, Desain tata 
Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang ini selain 
memberikan kepastian hukum terhadap seseorang atau 
sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang 
bertalian dengan Desain yang menyangkut industri dan 
tata letak sirkuit serta kerahasian dagang yang menjadi 
bagian dari Hak Kekayaan Intelektual diharapkan 
dapat mendorong kemajuan industri yang mampu 
bersaing dalam lingkup perdagangan nasional 
internasional dan mampu menciptakan iklim yang 
mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. 

peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dalam 
suatu sirkuit terpadu. Sedangkan Rahasia Dagang 
merupakan informasi yang tidak diketahui oleh um um 
di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai 
nilai ekonomis yang dijaga kerahasianya. 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang 
juga mencakup Agreement on Trade Related Aspects 
of Intelektual Property Rights (Persetujuan TRIPs) 



2) Pada tanggal 22 Juni 2000, Badan Musyawarah DPR- 
Rl dalam rapatnya antara lain memutuskan 
pembahasan ketiga RUU Bidang HaKI II tersebut 

Sebagai tindaklanjut dari masuknya Tiga RUU dari 
Pemerintah ke DPR-RI, maka DPR-RI telah 
menetapkan clan melaksanakan Pembicaraan Tingkat 
I/Kleterangahn Pemerintah yang diwakili o1eh Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Tingkat III 
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Tiga RUU itu 
pada Rapat Paripuma TanggaJ 29 Pebruari 2000, serta 
jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi- 
fraksi pada Rapat Paripuma tanggal 13 Maret 2000. 

3. Merek. 

2. Paten; dan 

Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah telah 
menyampaikan Tiga Rancangan Undang-undang 
tentang: 

1. Hak Cipta; 

2. 

5) Oleh karena itu, dalam membahas ketiga RUU ini, 
Komisi II cukup hati-hati, selain menghargai 
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b. Untuk membahas RUU tentang Paten dan RUU 
tentang Merek Komisi II telah rnelaksanakan Rapat 
Kerja dengan Saudara Menteri Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia untuk mendalami dan 
menyelesaikan berbagai rnateri RUU tentang Paten 
dan RUU tentang Merek yang telah terhimpun dan 
disusun dalam persandingan Daftar Inventarisasi 
Masalah (DIM) dari Fraksi-fraksi dan jawaban 

a. Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2000- 
2001 yang lalu Komisi II DPR-RI melakukan Rapat 
Dengar Pendapat Umum dengan LSM/ORMAS 
seperti YLKl, PARFI dan ASIRI, dengan maksud 
untuk menghimpun masukan dari kalangan 
masyarakat yang peduli dan paham akan Hak 
Kekayaan Intelektual. Masukan tersebut dijadikan 
salah satu bahan untuk digunakan menyusun Daftar 
lnventarisasi Masalah (DIM) atas RUU tentang 
Hak Cipta, RUU tentang Paten dan RUU tentang 
Merek. 

lain sebagai berikut : 

dalam Pembicaraan Tingkat III pembahasannya 
diserahkan kepada Kornisi II DPR-RI. Mengenai 
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Hasil pembahasan dan perumusan Tim Perumus, 
Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi dilaporkan kepada 
PANJA, setelah PANJA menerima laporan untuk 
diteliti, dibahas dan diputuskan kemudian PANJA 
membawa ke forum Rapat Kerja Komisi untuk 
melaporkan basil pembahasan terhadap RUU 
tentang Paten dan RUU tentang Merek untuk 
diteliti, dibahas dan diputuskan serta disetujui 

d. 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. 

perumusan substansi yang telah selesai dibahas 
oleh PANJA, maka PANJA membentuk Tim 
Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi dan 
rnasing-rnasing Tim di Pimpin oleh salah seorang 
Pimpinan Komisi II. 

c. 

Pemerintah serta merumuskan dalarn bentuk Draft 
RUU tentang Paten dan RUU Tentang Merek. 
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3) BAB IV "PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN" 
yang semula terdiri atas 4 (empat) Bagian, setelah 
dibahas disepakati menambah Bagian baru yaitu 
"Bagian Kelima tentang Komisi Banding Paten" yang 

2) Pasal 64 ayat (4) yang semula berbunyai "Ketua dan 
Anggota Komisi Banding Paten diangkat dan 
diberhentikan oleh Menteri", Setelah dilakukan 
pembahasan diperoleh kesimpulan, bahwa rumusan 
tersebut tidak mencerminkan independensi, bahkan 
lebih dominan campur tangan Pemerintah. Oleh 
karena itu perlu disempurnakan dan dirumuskan 
kembali sehingga rumusan berubah menjadi berbunyi 
"Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh para 
Anggota Komisi Banding Paten". 

Jangka waktu 24 bulan ini lebih singkat apabila 
dibandingkan dengan Paten yang sernula menentukan 
jangka waktu selama 36 bulan. Perubahan jangka 
waktu tersebut dimaksudkan untuk mempersingkat 
jangka waktu pemeriksaan substantif atas Paten 
Sederhana dan meningkatkan pelayanan masyarakat. 

3. 

menjadi Draft RUU tentang Paten dan RUU 
tentang Merek untuk dilanjutkan ke Pembicaraan 
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Argumentasi dalam pendebatan yang berkembang 
adalah jangka waktu secara kumulatif antara ayat ( l) 
dan ayat (2) adalah 21 bulan yang dinilai terlalu lama, 
sehingga perlu penyempurnaan dengan merubah 
menjadi l 0 bulan terdiri atas ayat ( 1) l bu Ian dan ayat 
(2) 9 bulan. 

5) BAB V PENGALIHAN DAN LISENSI PATEN, 
Bagian Ketiga "Lisensi Wajib" terdiri atas Pasal 74 
sampai dengan Pasal 87 khususnya substansi 
mengenai instansi mana yang lebih tepat untuk 
memberikan Lisensi Wajib menjadi perdebatan yang 
alot, karena ada dua alternatif yaitu "Pengadilan Niaga 
atau Direktorat Jenderal". Setelah dilakukan 
pendekatan secara kekeluargaan dan terbuka, sehingga 
diperoleh pemahaman yang sama yaitu, untuk 
mempermudah dan mempercepat pemberian Lisensi 
Wajib. Maka diperoleh kesepakatan "Pemberian 
Lisensi Wajib berdasarkan keputusan Direktorat 
JenderaJ". 

terdiri atas dua Pasal yaitu : Pasal 64 yang berasal 
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7) BAB XV KETENTUAN PIDANA, dalam Pasal 130 
dan Pasal 131 khususnya yang mengatur mengenai 
denda, setelah dibahas secara mendalam mendalam 
memperoleh kesimpulan bahwa untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi pemegang Paten denda 
tersebut dinilai masih ringan sehingga perlu 
ditingkatkan. Untuk itu denda yang ditentukan dalam 
Pasal 130 yang semu la Pasal 131 sebesar Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diubah menjadi 
sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan 
Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan 
yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku". Dan ditambah dengan Penjelasan Pasal. 
Prinsipnya Pasal ini menegaskan bahwa semua PNPB 
disetor ke Kas Negara, dan untuk itu penggunaannya 
melalui persetujuan Menteri yang bersangkutan dan 
Menteri Keuangan. Hal ini juga berlaku untk RUU 
Tentang Merek. 

6) Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi "Direktorat Jenderal 
dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan 



Setelah dibahas secara intensif sehingga mendapat 
pemahaman yang sama bahwa untuk memperjelas 
pengaturan lebih lanjut substansi Pasal 34 tersebut 
maka harus dipecah menjadi dua Pasal yaitu Pasal 32 
mengatur mengenai "Tata cara permohonan, 

2) Pasal 34 yang semula mengatur mengenai "Susunan 
Organisasi, Tata Kerja Komisi Banding Merek dan 
tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian 
banding diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah". 

terdiri atas delapan bagian, setelah dilakukan 
pembahasan dan perumusan terhadap Bagian Keenam 
"Permohonan Banding" mulai Pasal 29 sampai dengan 
Pasal 33, ditemukan substansi yang harus diaturdalam 
judul Bagian tersendiri dengan menambah Bagian 
Ketujuh "Komisi Banding Merek" terdiri atas dua 
Pasal, yaitu Pasal 33 yang berasal dari Pasal 29 yang 
substansinya mengatur menangani "status 
keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua Komisi Banding 
Merek dan pengangkatannya". 

dan denda yang ditentukan dalam Pasal 131 yang 
semulaPasal 132 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus 

74 



75 

4) Pasal 75 ayat (3) yang berbunyi "Direktur Jenderal 
dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat 
mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku". Setelah dibahas secara 
rnendalam, sehingga diperoleh kesepakatan untuk 
mengganti kata "mengelola" dengan kata 
"rnenggunakan" sehingga rumusannya berubah 
menjadi "Direktorat Jenderal" dengan persetujuan 
Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan 
penerirnaan yang berasal dari biaya dimaksud pada 
ayat (I) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku". Hal ini sesuai dengan istilah 
yang digunakan Undang-undang No.20 Tahun 1997 
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
mengatur bahwa semua Penerimaan harus masuk kas 
negara. Oleh karena itu dalarn Penjelasan Pasal 
dijelaskan, bahwa seluruh penerimaan disetor 
langsung ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara 
Bukan Pajak. 

pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih 
Ianjut dengan Keputusan Presiden". Dan Pasal 34 
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8) Sedangkan Pasal 96 ayat (1) yang semula menentukan 
denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah) setelah dibahas dan disesuaikan pasal- 
pasalnya, maka berubah menjadi Pasal 94 ayat ( 1) 
yang menentukan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 

7) Disisi lain jumlah ancaman pidana penjara yang 
semula 7 tahun diubah menjadi 5 dan 4 tahun. Tindak 
pidana dalam RUU ini menjadi delik aduan, dengan 
pertimbangan bahwa delik di bidang HAKI lebihi 
bersifat privat, ancaman pidana ini yang disesuaikan 
adalah komulatif-alternatif, 

ringan, sehingga perlu disempurnakan dengan 
merubah denda sebesar Rp. I 50.000.000,· (seratus 
limapuluh juta rupiah) menjadi Rp.800.000.000,· 
( delapan ratus juta rupiah). Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi 
masyarakat Pemegang Merek. 

5) BAB XV KETENTUAN PIDANA, khususnya 
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2. Sebagai tindak lanjut dari masuknya 12 RUU dari 
Pemerintah ke DPR-RI, maka pada Masa Persidangan 
IV Tahun Sidang 2000 - 2001, tepatnya tanggal 28 
Maret 2001 yang lalu, Badan Musyawarah DPR-RI 
antara lain telah memutuskan bahwa Pembicaraan 
Tingkat l/Keterangan Pemerintah atas 12 RUU 

c) Pembentukan Kota Padang Sidempuan; 

d) Pembentukan Kota Tanjung Pinang; 

e) Pembentukan Kata Prabumulih; 

f) Pembentukan Kata Lubuk Linggau; 

g) Pembentukan Kota Pagar Alam; 

h) Pembentukan Kota Cimahi; 

i) Pembentukan Kata Tasikmalaya; 

j) Pembentukan Kata Baru; 

k) Pembentukan Kata Singkawang; dan 

I) Pembentukan Kota Bau-bau, 

4. 

( dua ratus juta rupiah), dengan jumlah ancaman pidana 
penjara tidak berubah, yaitu tetap 1 (satu) tahun. 
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b) Tanggal 14 Mei sampai dengan 16 Mei 2001, 
Komisi II mengadakan Rapat Dengar Pendapat 
dengan Pimpinan DPRD dan Gubernur dari 8 
Propinsi yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera 
Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa 
Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi tenggara 

a) Tanggal 4-11Mei2001, ParaAnggota Komisi II 
mempelajari Materi 12 RUU dan Keterangan 
Pemerintah, dan menyusun serta mengkopilasi 
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), selanjutnya 
pada tanggal 14 Mei 2001 DIM disahkan dalam 
Rapat Intern Komisi II DPR-RI, untuk dijadikan 
bahan acuan utama Pembahasan RUU-RUU. 

4. Memperhatikan dan melaksanakan penugasan dari 
Badan Musyawarah DPR-RI, secara singkatjalannya 
Pembicaraan Tingkat III atas 12 RUU Pembentukan 
Kota tersebut, adalah sebagai berikut : 

sepenuhnya diserahkan kepada Komisi II, dan 
pembahasannya dim ulai tanggal 4 Mei 2001. 

3. 

tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan dilakukan 
tanggal 3 Mei 2001. Pemerintah yang diwakili oleh 
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d) Untuk membahas 12 materi RUU tentang 
Pembentukan Kata, Komisi n telah melaksanakan 
Rapat-rapat Kerja dengan Saudara Menteri Dalam 
Negeri dan Otonorni Daerah. Untuk mendalarni dan 
menyelesaikan berbagai materi dan merumuskan 
Draft RUU, Komisi II membentuk Panitia Kerja 
(PANJA) yang terdiri dari 32 orang Anggota dari 
semua unsur Fraksi (termasuk Pimpinan Komisi), 
selain dari pada itu, untuk mempercepat dan 
mengintensifkan pembahasan (tanpa mengurangi 
kualitas pembahasan), PANJA rnembentuk Tiga 
Tim Kecil, masing-rnasing Tim Kecil di pimpin 
oleh salah seorang Pimpinan Komisi II. Hasil 
Pembahasan, pengkajian dan perumusan Tim 
Kecil, selanjutnya dilaporkan kepada PANJA guna 
disinkronisasikan dan dipadukan. Guna meneliti 
gramatikal dan tata cara penulisan, PAN JA 

instansi-instansi terkait dimaksud dapat 
mempersiapkan diri dalam rangka penyediaan 
sarana dan prasarana pelayanan kemasyarakatan 
setempat. 

beserta para Pimpinan DPRD TK II dan Bupati dari 
12 Kota tersebut. RDP tersebut dimaksudkan untuk 
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S. Pembahasan dilakukan satu persatu, setelah 
ditetapkan salah satu RUU sebagai acuan. 

4. Rapat-Rapat Tim Perumus, merumuskan dan 
meneliti gramatika dan tata cara penulisan 12 
RUU tentang Pembentukan Kata. 

3. Rapat-Rapat Tim Kecil, membahas dan 
mengkaji secara mendalam terhadap materi- 
materi yang sangat krusial; 

2. Rapat-Rapat Panitia Kerja, membahas materi 
RUU yang ditugaskan oleh Rapat Kerja, dan 
membahas materi-materi yang khusus, sesuai 
dengan keadaan dan kondisi masing-rnasing 
wilayah; 

1. Rapat-rapat Kerja, membahas secara umum dan 
menyeluruh atas Materi 12 RUU; dan 
digunakan pula untuk mengambil keputusan, 

II. Pembahasan 12 RUU tentang Pembentukan 
Kota ini, dibahas melalui : 

menugaskan 3 orang Anggota PANJA dengan 
dibantu oleh Wakil Pemerintah dan Ahli Bahasa. 
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Untuk mengakomodir argumentasi yang berkembang, 
setelah melalui lobby, akhimya diperoleh kesepakatan 
bahwa RUU tentang Pembentukan Kota 

1. Konsiderans "Menimbang" RUU yang terdiri dari 5 
butir, setelah dibahas terdapat dua butir yang harus 
diintegrasikan substansinya, sehingga setelah 
disempurnakan dan disederhanakan disepakati 
menjadi 3 butir. 

2: RUU tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, 
perdebatan yang memakan waktu dalam pembahasan 
adalah mengenai masa pemberlakuan RUU setelah 
disahkan menjadi Undang-Undang, Yang menjadi 
argumen perdebatan, antara lain adalah terkait dengan 
masalah situasi politik dan keamanan di Kabupaten 
Aceh Utara. 

dan demokratis dengan suasana kekeluargaan bahkan 
sering dilakukan lobby-lobby. Materi RUU-RUU yang 
menonjol selama pembahasan dapat dilaporkan antara 
lain sebagai berikut : 

g) Diskusi dan lobby-lobby antar Anggota Komisi II 



"Bahwa Kota Administratif Tasikmalaya ditingkatkan 
statusnya menjadi Kota Tasikmalaya dengan 
penambahan wilayah Kecarnatan dan penyerahan aset 
harus ada koordinasi yang baik, sehingga tidak 
mematikan Kabupaten Induk". 

Setelah mendapat penjelasan dari Pemerintah bahwa 
lahimya RUU ini sudah melalui proses pembicaraan 
dalam Rapat Paripuma DPRD dan Persetujuan dari 
Bupati, dan melalui forum lobby dapat disepakati 
wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan 
dengan catatan : 

Penambahan 5 Kecamatan baru inilah yang menjadi 
perdebatan, dengan argumentasi bahwa RUU tentang 
Pembentukan Kota pada hakekatnya adalah hanya 
peningkatan status dari kota Administratif menjadi 
Kota, sehingga tidak benar kalau menambah wilayah 
5 Kecamatan baru. Penambahan wilayah baru ini 
disebut Pemekaran bukan Peningkatan Status. 

3. 

Lhokseumawe tetap disahkan, namun masa 
pemberlakuannya ditangguhkan dan disesuaikan 
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Apabila dalam pelaksanaan di daerah-daerah 
khususnya Kabupaten Bengkayang timbul masalah 
tentang Keanggotaan DPRD Kabupaten Induk sebagai 
akibat peningkatan status Kotif rnenjadi Kota dapat · 
dikatakan lain jika Pemerintah Daerah, DPRD dan 

Dengan catatan : 

Setelah dilakukan pendekatan secara terbuka dengan 
suasana kekeluargaan dalam forum lobby, sehingga 
dapat diambil kesepakatan bahwa Pasal I 0 ayat (I) 
tetap seperti rumusan tersebut diatas. 

Kabupaten Bengkayang, sehingga apabila Anggota 
DPRD Kabupaten Bengkayang jumlahnya tetap, 
sementara jumlah penduduk dan PAD berkurang, 
maka akan memberatkan Kabupaten Bengkayang. 
Untuk menghindari masalah itu maka Keanggotaan 
DPRD Kabupaten Bengkayang disesuaikan dengah 
ketentuan yang berlaku. 

4. 
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Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPR-Rl, 
antara lain dengan mengadakan Rapat-rapat Kerja/Rapat-rapat 
Dengar Pendapat/Rapat Pendapat Um urn 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 

B. Dibidang Pengawasan 

6. Pasal 9 ayat (2) huruf a RUU tentang Pembentukan 
Kota Lhokseumawe Rumusannya disempurnakan 
menjadi "Penetapan berdasarkan perimbangan hasil 
peroleh suara Partai Politik peserta Pemilihan Urn um 
tahun I 999 yang dilaksanakan di Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh", Rumusan tersebut mendasarkan pada 
Pemilihan Umum Tahun 1999 di Kabupaten Aceh 
Utara tidak dapat dilaksanakan. 

o Bagian Ketiga mengatur tentang Perangkat 
Pemerintah Daerah hanya satu Pasal, Pasal 13. 

o Bagian Kedua mengatur tentang Pemerintah 
Daerah terdiri dari dua Pasal, Pasal 11 dan 12. 

5. 

Partai-Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD 
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I. Monitoring Tim Koneksitas Peristiwa 27 Juli 1996 bersama 
Kornisi I dalam bentuk sebuah PANJA Gabungan Komisi I 
dan Komisi II DPR-RI yang bertugas memantau/memonitor 
Tim Koneksitas tersebut; 

Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Gubernur dan Pimpinan 
DPRD Sumatera Selatan, Gubernur dan Pimpinan DPRD Riau, 
Gubernur dan Pimpinan DPRD Jawa Barat, Gubernur dan 
Pimpinan DPRD Jawa Timur, Gubemur dan Pimpinan DPRD 
Kalimantan Barat, dan Gubemur dan Pimpinan DPRD Sulawesi 
Tenggara, 

Sedangkan Rapat Dengar Pendapat Umum antara lain 
dilaksanakan dengan DPP IPPAT, DPP ASPAT, Pakar 
Pertanahan, Tim PakarOtonomi Daerah, dan Tim Pakar Bidang 
Politik, Tim Pakar Sistem Peradilan Terpadu, dan Tim Pakar 
Ekonomi dan Keuangan, IKAHI, PERSAHI, KHN, PERSAJA, 
IKADIN, AAI, IPHI, FKAI, LBHI, PBHI, KON, DJSKUM, 
POLRI, LeIP, CETRO, Forum Rektor. 

Untuk menangani masalah-masalah tertentu yang merupakan 
penugasan BAMUS, Komisi II akan melanjutkan 
penanganannya, yaitu : 

Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Pakar di bidang 
Hukum. 
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Kegiatan di bidang anggaran (budgeting), Komisi II telah 
melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara bidang Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen 

C. Di bidang Anggaran 

Untuk merespon keinginan rnasyarakat dan Pemerintah 
Daerah dalam rangka Pembentukan Daerah Otonom, Komisi 
II dengan mengikutsertakan Anggota Komisi II juga 
melakukan kegiatan Kunjungan ke Daerah, yaitu ke daerah 
Kabupaten Pasir Kalimantan Timur dalam rangka usulan 
Pembentukan Kabupaten Panajam. Untuk menindaklanjuti 
pengaduan masyarakat, Komisi II telah membentuk Tim 
yaitu Tim Kecil Penyelesaian Kasus Tanah Putting Ratu 
dengan PT. SIL di Lampung, dan Tim Terpadu Penyelesaian 
Kasus Tanah di Surabaya. Dalam Tim tersebut peran 
Anggota-anggota Komisi II cukup menonjol. Kasus Putting 
Ratu lawan PT.SIL sudah mendekati penyelesaiannya 
sedangkan Kasus tanah PT.Garam di Madura sudah selesai. 

Kalimantan Selatan, Bali, Sumatera Barat, dan Nusa 
Tenggara Timur. 

3. 

2. Bertindak sebagai Kuasa Hukum DPR-RI atas Memori 
Banding Gugatan Siti Farikha, SH Cs dan Memori Banding 
Gugatan Ali As'ad, SH dan Effendi Choirie, S.Ag di 
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I. Rendahnya tingkat koordinasi dan kerja sama antara 
Departemen Kehakiman dan HAM dengan Pimpinan 
Departemen/Lembaga lainnya dalam membuat dan 
menentukan kebijakan pemerintahan (misalnya dalam 
pemberian Visa kepada Wisatawan Asing, termasuk 
pengawasannya, pemalsuan paspor), berakibat pada 
belum dapatnya Departemen Kehakiman dan HAM 
mewujudkan program sebagai Law Centre. 

2. Dalam angka koordinasi perencanaan penyelesaian 
RUU·RUU termasuk RUU·RUU yang terkait dengan 
Sistem Peradilan Terpadu, atau RUU·RUU yang 
memiliki keterkaitan yang tinggi, perlu dibahas secara 
bersama-sama. Dan oleh karena itu, Korn isi II 
mendukung koordinasi dan kerja sama Badan Legislasi 
DPR·RI dengan Pemerintah dalam hal ini Departemen 
Kehakiman dan HAM. Dalam kaitan ini, maka Komisi 
II memandang perlu intensitas kerjasama dan koordinasi 
BALEG DPR·RI dengan DEPKEH & HAM harus terus 
ditingkatkan. 

a. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kantor Badan Kepegawaian 
Negara, Kantor Lembaga Administrasi Negara. APBN 
dimaksud adalah Tahun Dinas 2001, dan RAPBN Tahun Dinas 



7. Komisi II DPR-RI sangat prihatin atas kondisi sarana 
dan prasarana (alat-alat) yang dimiliki POLRI yang 
sangat jauh dari kebutuhan. Oleh karena itu Komisi II 
meminta POLRI untuk dapat segera melakukan 
inventarisasi dan menyusun program prioritas 

6. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, secara umum 
Komisi II menilai POLRI dalam melaksanakan program 
kerja dan kegiatannya dalam tahun 2000 cukup berhasil 
karena itu patut dihargai. Namun demikian, Komisi II 
mencatat perlu ditingkatkan terutama dalam 
menernpatkan posisi Polri dalam Civil Society. 
Meningkatkan ketrampilan utamanya kasus peledakan 
born, penangkapan terhadap Tommy Suharto, 
penyelundupan, penebangan liar, peredaran obat-obat 
terlarang/NARKOBA, pemalsuan uang, dan korupsi. 

5. Pelaksanaan dari kegiatan penggabungan Kementrian 
HAM dengan Departemen Kehakiman diharapkan agar 
program kegiatan di bidang HAM yang telah dirintis 
oleh Kantor Menteri Negara HAM yang lalu terus 
ditingkatkan, termasuk SOM. 

4. 

3. 

Komisi II berhasil mendorong Mahkamah Agung RI 
membuat Tim Sinkronisasi dalam rangka Sistem 
Peradilan Terpadu. 
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9. Khususnya terhadap berbagai kasus yang menjadi 
perhatian masyarakat, yaitu Kasus Trisakti, Kasus 
Semanggi I dan Semanggi II, Kasus 27 Juli, Kasus Priok, 
Kasus Udin, Kasus Marsinah, Kasus meninggalnya 
Anggota DPR-RI Nasharuddin Daud, peledakan sarana 
publik, hilangnya terpidana Tommy Soeharto, Kasus 
Ajinomoto, dll-nya, Komisi JI meminta POLRJ dan 
jajarannya untuk segera menyelesaikannya dengan cepat 
untuk dapat segera diambil langkah/tindakan hukum 
kepada para pelakunya. Dalam hal ini POLRI 
mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan-bahan 
informasi (bukti-bukti), POLRI perlu meningkatkan 
kerjasama dengan masyarakat/lembaga/organisasi 
kemasyarakatan dan atau instansi terkait untuk 
membantu tugas-tugas POLRJ. 

itu meminta POLRJ untuk terus meningkatkan 
kerjasama dan koordinasi tersebut dalam mewujudkan 
rasa aman bagi rakyat, 

8. 



11. Kornisi II senantiasa mendorong pelaksanaan TAP 
MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Pemberantasan 
KKN karena dalam kenyataannya masih belum nampak 
keberhasilannya. Oleh karena itu, Komisi II 

Komisi II berpendapat bahwa sekalipun dilakukan 
kritik-kritik terhadap IMF, tidak harus menempatkan 
IMF untuk dimusuhi, namun dengan adanya tanda-tanda 
yang kuat Pemerintah Amerika Serikat membuka pintu 
luas bagi Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri, 
seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk dapat d ilakukan 
negosiasi langsung dengan Presiden G.Bush Jr. untuk 
melakukan pengurangan pinjaman-pinjaman dalam 
rangka Recovery Economy. 

kejahatan keuangan negara atau kejahatan finansial 
maupun debtcrime dan langkah-langkah yang harus 
ditempuh dalam menangani kejahatan keuangan negara. 
Melalui Anggota Komisi II telah disusun surat kepada 
IMF untuk memperingan beban hutang-hutang negara, 
surat-surat ditandatangani oleh + 91 orang dari berbagai 
Fraksi. 

10. 
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c. Di bidang Pemerintahan, masalah-masalah pemilihan 
Kepala Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah, Mekanisme Kerja DPRD dan kerjasama 
DPRD dengan Kepala Daerah, serta isu-isu money 
politics dan KKN, hingga pada saat ini dirasakan 

b. Dalam upaya penyelesaian konflik yang timbul di 
daerah Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Irian Jaya 
dan daerah lainnya, Komisi II meminta DEPDAGRJ 
dan Instansi terkait lainnya serta Pemerintah Daerah 
untuk terus 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 perudang-undangan yang berlaku dalam 
Negara Keatuan Republik Indonesia, terutama bagi 
kaum sparatis bersenjata harus ditindak dengan tegas. 

kerjasama, koordinasi, integritas, sinkronisasi, dan 
simplikasi dalam setiap pengambilan keputusan/ 
kebijakan pemerintah dalam menyelesaian berbagai 
persoalan bangsa ini. 



b. Menanggapi pelaksanaan otonomi yang dimulai 
Januari 2001, pada hakekatnya Komisi II DPR-RI 
mendukung dan menghargai semangat Pemerintah 
Nasional, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk 
melaksanakan otonomi daerah tersebut. Namun 
demikian Komisi II masih melihat bahwa 
pelaksanaannya diwarnai 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 

a. 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. 

2. Masalab Bidang Otonomi Daerah 

meminta agar hak-hak keuangan mereka tetap dapat 
diterima. 

d. 

masih berlanjut sehingga dapat rnengganggu 
pelekasanaan kegiatan pemerintah di daerah. 
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d. Proses pengembangan daerah otonom (pembentukan 
Propinsi, Kabupaten, Kota, termasuk peningkatan 
status daerah Kota Administratit) 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 telah 
ditetapkan dalam peraturan pemerintah), untuk segera 

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. 

c. 

Nasional. 

Kesatuan Repub)ik Indonesia yang dilakukan melalui 
kegiata/pelaksanaan otonomi daerah justru harus 
bersifat menunjang dan memperkokoh Pemerintahan 
Nasional. Karena itu di .a.r- ' an agar istilah 
P • h P d • L~(d (,_ ' ~ • h emerinta usat 1 ·1:.1~ enja emermta 

( 



a. Aparatur Negara sekarang ini terus dituntut agar 
mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean 
government) clan baik (Good Governance). Oleh 
karena itu dibutuhkan sistem kelembagaan dan 
ketatalaksanaan penyelenggaraan negara baik tugas 
pemerintahan umum maupun pembangunan. Untuk 
itu, untuk mewujudkan pemerintahan negara yang 
bersih clan bebas KKN perlu didukung adanya 
penegakan hukum, peningkatan profesionalisme baik 
aparatur pemerintah pusat maupun aparatur daerah. 
Dalam kaitan ini kebijakan reward and punishment 
bagi aparatur perlu ditegaskan, disosialisasikan dan 
ditegakkan. 

3. Masalah Bidaog Aparatur Negara. 

terhadap peningkatan 12 ( dua be las) kota administratif 
untuk menjadi kota, yaitu Kata Lhokseumawe, Kota 
Langsa, Kota Padangsidempuan, Lubuk Linggau, Kota 
Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kata Tanjung Pinang, 
Kota Cimahi, Kata Tasikmalaya, Kata Batu, Kota 
Singkawang, dan Kata Bau-Bau. 

diproses kelanjutannya dan diajukan RUU-nya ke 
DPR-RI. Diharapkan selarnbat-lambatnya akhirtahun 
2001 sernua aspirasi tersebut dapat diselesaikan 
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d. Komisi II meminta agar Kantor MENPAN 
memperhatikan hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 
2000 tentang Penataan Badan Audit Pemerintahan 
(BPK, BPKP, dan Irjen). Tentang rencana kebijakan 

c. Perampingan organisasi pemerintahan pada dasamya 
bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan dapat 
terselenggara secara efektif dan efisien. Kebijaksanaan 
perampingan organisasi pemerintahan di satu sisi 
mempunyai nilai positif, narnun disisi lain tentu akan 
mempunyai dampak yang bisa menimbulkan berbagai 
permasalahan. Komisi II berpendapat agar pemerintah 
dalam ha! ini Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara selaku pembantu Presiden didalam 
merumuskan kebijakan pemerintahan dan aparatur 
negara senantiasa harus mempertimbangkan 
terselenggaranya stabilitas pemerintahan. Dalam 
perampingan di bidang aparatur hendaknya dilakukan 
secara arief dan bijaksana, sehingga dapat dicegah 
kemungkinan gejolak, baik di internal aparatur 
maupun masyarakat secara keseluruhan. 

b. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat/ 
publik pada hakekatnya menghendaki pelayanan yang 
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1. Perlunya political will pemerintah guna mengembalikan 
fungsi tanah yang tadinya sebagai komoditi menjadi 
berfungsi sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat, karena 
itu perlu mengefektifkan pelaksanaan kebijaksanaan 
landreform guna untuk menegakkan kembali ketentuan 
di dalam UUPA, UU No. 5 Tahun 1960 tentang 
Penetapan Luas Tanah Pertanian dan PP No. 224 Tahun 
1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan 
Pemberian Ganti Rugi, dan kemudian tanah-tanah 
tersebut dibagikan kepada para petani penggarap, petani 
tanpa tanah, buruh tani dan petani gurem yang selanjutnya 
agar tidak hanya sekedar membagikan tanah, tetapi juga 
agar diusahakan pembinaannya melalui koperasi- 
koperasi. 

c, Bidang Pertanahan 

e. 
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1. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, 
didasarkan pada Undang-Undang No.14 Tahun 1985 
tentang Mahkarnah Agung Republik Indonesia, 

d. Penanganan Pemilihan Calon Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Agung 

3. Paradigma baru yang menandai kebijakan pertanahan 
adalah bahwa tanah hams dilihat sebagai bagian dari 
sumber daya alam karena tanah tidak bertambah, 
sedangkah pihak yang membutuhkan selalu bertambah. 
Dengan demikian arah kebijakan pertanahan harus dengan 
pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan 
tanah. Oleh karenanya tanah memerlukan pengelolaan 
yang efisien, efektif, optimal dan lestari serta dalam 
bentuk pengawasan/pengendalian penguasaan maupun 
penggunaan tanah dalam rangka menuju terciptanya 
fungsi tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

masyarakat sekitar, em· ·an- ga,.,_m, 
7'.S.{ '·"'"-"" sangat merasakan euntungan dengan Re iadiran 

perkebunan/kehutanan/pertambangan tersebut yang dapat 
menghilangkan rasa kecemburuan sosial (Community 
Development) 

2. 



' I 
2. Komisi II berpendapa~b~\a f\j; u Ketua tl ri Wakil 

Ketua Mahkamah Agu.. me· . a~~s~{~IJ;s ~tor 
yang menentukan derajat keberhasilan penegakan 
supremasi hukum. Mahkamah Agung, selain merupakan 
lem baga peradilan tertinggi, secara fungsional 
mempunyai peranan strategis karena disamping 
menangani perkara, juga mengemban tugas melakukan 
pembinaan institusional terhadap lembaga-lembaga 
peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), 
termasuk pembinaan terhadap hakim dan kepaniteraan. 
Disamping itu adalah untuk mewujudkan dan 
menegakkan supremasi hukum yang berintikan tidak 
hanya semata-mata menjamin kepastian hukum, tetapi 
dapat lebih memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat 
yang selama ini dinilai mengalami keterpurukan, bahkan 
disebutkan terjadi "pembusukan hukum". Dengan 
adanya penilaian rnasyarakat yang mempunyai tendensi 
negatif itu, kepercayaan masyarakat perlu dibangun 
kembali, sesuai tuntutan masyarakat yang rnendambakan 
citra peradilan dan penegak hukum yang baik. 

Hal-hat tersebut menjadi penting dan memerlukan kehati- 
hatian serta pertimbangan yang matang dalam 
menetapkan Caton Ketua dan Wakil Ketua MA dan ini 
akan menjadi bagian dari tangggung jawab Komisi IL 
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Tujuh orang Baka! Caton Ketua MA tersebut adalah: 

1. Artidjo Alkostar,SH 

2. Prof.Dr. H. Bagir Manan, SH,MCL 

3. H. Benjamin Mangkoedilaga,SH 

4. Prof.Dr. Muladi,SH 

4. Setelah melalui tahapan/proses pemilihan Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Agung yang telah ditentukan 
oleh Komisi II, terdapat 7 orang Hakim Agung 
menyatakan bersedia menjadi Caton Ketua MA dan 7 
orang Hakim Agung yang menyatakan bersedia menjadi 
Calon Wakil Ketua MA, yaitu: 

dan berat, namun berkat tekad, semangat, dan kerja keras 
semua Anggota Komisi II maka pelaksanaan Pemilihan 
Caton Ketua dan Wakil Ketua MA ini, berjalan dengan 
lancar dan baik. Hal tersebut menjadikan pengalaman 
yang berharga yang berbeda dengan pemilihan Caton 
Ketua dan Wakil Ketua sebelumnya yang belum 
mengenal "Fit and Proper Test" dengan mekanisme yang 
terbuka kepada publik. 

3. 



5. Pemaparan Visi, Misi, dan Dialog diselenggarakan dalam 
Rapat Pleno Khusus, artinya Rapat Kornisi yang bersifat 
terbuka untuk umum yang dihadiri masyarakat sebagai 
peninjau, untuk memberikan kesempatan melihat dan 
mendengarkan pemilihan Calon Ketua dan Wakil Ketua 
MA secara langsung, dengan cara seperti ini dimaksudkan 
agar masyarakat tidak mempunyai kesan terjadinya 
rekayasa. 

Pada seleksi administrasi terdapat dua orang yang 
dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap seleksi 
selanjutnya, yaitu satu orang Baka) Calon Ketua Sdr. H. 
Usman Karim,SH dan satu orang untuk Bakal Calon 
Wakil Ketua Sdr. Prof. Dr. Valerine J.L.K,SH.MA, 
keduanya tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya karena 
tidak menyerahkan persyaratan administratifyang telah 
ditentukan. Sehingga pada tahap Klarifikasi dan Paparan 
Visi, Misi, dan dialog hanya diikuti oleh 6 Baka! Calon 
Ketua dan 6 Bakal Calon Wakil Ketua MA. 

5. H. Parman Soeparman,SH 

6. Drs.H. Taufik SH,MH 

7. Prof. Dr. Valerine J.L.K,SH.MA 

5. H. Soeharto,SH 

6. H.Toton Suprapto,SH 

7. H.Usman Karim,SH. 

Tujuh Orang Baka) Calo A 

adalah: 
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l. Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR-RI 
tanggal 09 Oktober2000, disepakati membentuk 1 (satu) 
Tim Kunjungan Komisi II untuk mencari fakta (Fact 
Finding) atas peristiwa 2 7 September 2000 di Bondowoso 
yang menyebabkan jatuh korban 5 (lima) orang anggota 
masyarakat meninggal dunia karena tertembak. Tim 
Kunjungan Komisi II dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 
II, Bapak H. Deddy Sudarmadji dengan anggota 

e. Penanganan Kasus 27 September 2000 di Bondowoso 

Perlu dicatat bahwa sesuai garis OPP POI Perjuangan, 
F-PDIP melakukan "Walk Out" dalam Rapat Paripurna 
DPR-RI dalam rangka pengesahan Calon Ketua MA dan 
Caton Wakil Ketua MA yang selanjutnya diserahkan 
kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan masing- 
masing seorang Calon sebagai Ketua MA dan seorang 
Calon sebagai Wakil Ketua MA. 

SH. Juga disepakati setelah melalui seleksi dan penilaian 
dengan berdasarkan hasil perolehan nilai rata-rata 
tertinggi rnasing-rnasing Baka) Calon. 



2. Tim Kunjungan Komisi II DPR-RI dalam rangka mencari 
dan menghimpun fakta atas peristiwa 27 September 2000 
Bondowoso berangkat pada tanggal 13 Oktober 2000 dan 
kembali pada tanggal 16 Oktober 2000. Tujuan 
peninjauan langsung ke lokasi peristiwa adalah mencari 
masukan clan informasi secara komprehensif dari 
peristiwa 27 September 2000 Bondowoso, menganalisa 
data/masukan tersebut untuk dapat mencari solusi yang 
terbaik dan dapat menjembatani penyelesaian 
permasalahan yang masih tertinggal di daerah. Untuk 
mendapatkan data dan informasi yang lengkap, Tim 
Kunjungan Komisi II DPR-RI telah mengadakan berbagai 
pertemuan dan peninjauan ke lokasi kejadian, yaitu 
melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten 
Bondowoso beserta jajaran instansi Pemerintahan di 
Kabupaten Bondowoso, yang juga dihadiri oleh tokoh 

Anggota Tim/ 
FPDKB 

8. Prof. DR. Manasse Malo 

Anggota Tim/ 

F. Refonnasi 

7. Suminto Martono, SH 

2. Panda Nababan 

3. M. Idrus Marham 

4. KH. Endang Zainal 

1. H. Deddy Sudannadji 

berjumlah 7 (tujuh) orang Anggota Komisi yang te]ah 
memenuhi unsur Fraksi. 
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4. Tim Komisi menyimpulan bahwa kejadian berawal dari 
pemahanan Pemerintah Daerah dan aparat penegak 
hukum, dalam hal ini Polres Bondowoso di dalam 
menindaklanjuti setiap perkembangan situasi di daerah, 
sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidaksabaran 
dari masyarakat. Disamping itu terkesan kurang 
harmonisnya hubungan antara pemerintahan (termasuk 
Pemda, Polres Bondowoso, aparat keamanan, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan Pemuda) sehingga didalam 
melakukan tindakan/langkah-langkah menjadi ragu-ragu, 
padaha] siapapun yang terlibat harus ada keberanian untuk 
menindak. 

peristiwa-pe~istiwa sebelumnya. Dari hasil pertemuan dan 
peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim, ada 
beberapa peristiwa yang mendahului peristiwa 
penembakan tanggal 27 September 2000. 

3. 

agama, pertemuan dengan "tersangka" Hanafi dan 
beberapa korban peristiwa dari warga Desa Mengok 



9. Drs. H.M. Y afie Thahir 

8. Ors. Winarno Zain 

5. Dr. H. Karhi Sisjar Sardjudin, AK,MM 

6. Dr. Ir. Lili Asdjudiredja, SE 

7. Ir. H.M. Saleh Khalid, MM 

Melalui Surat Ketua OPR-RI Nomor: PW.001/5949/DPR- 
Rl/2000, tanggal 13 Desember 2000 yang ditujukan kepada 
Presiden diusulkan 9 (sembilan) orang yaitu : 

1. Alfian Husin, SH, 

2. Gaguk Subagyanto, SH 

3. Ors. Inget Sembiring 

4. Petrus Selestinus, SH 

f. Penanganan Pembahasan Calon Tambahan Anggota 
KP KPN 
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a. Saksi Pelapor, yaitu ALEXANDER LIT AA Y dan 
LADY W ARA INA 

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi 
sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) orang, yang 
terdiri dari : 

1) Tindakan yang dilakukan oleh Tim Tetap Koneksitas. 

l. 

2. 

3. Pennadi, SH; (Wakil Ketua) 

4. H. Rodjil Ghufron AH, SH; (Sekretaris) 

5. Amris Hasan, MA; (Anggota) 

6. Ors. Hajriyanto Y Tohari, MA; (Anggota) 

7. Mashadi; (Anggota) 

8. H. Haryanto Taslarn; (Anggota) 

9. M. Akil Mochtar, SH; (Anggota) 

10. H. Zain Badjeber, SH. (Anggota) 

2. Perkembangan Penanganan Kasus 27 Juli 1996 oleh Tim 
Tetap Koneksitas Kasus 27 Juli 1996. 

l. 

g. Penanganan Kasus 27 Juli 1996 



Dari SIPIL : Drs SOERJADI, BUTU R 
HUTAPEA, HARSOKO SUDIRO, 
ROMULUS SIHOMBING, ALEX 
WIDY A SIREGAR, dan 
JONATHAN MARPAUNG 

Dari TN I : Letjen TNI (purn) SAR WAN 
HAMID, Mayjen TNI JACKY 
ANWAR MAKARIM, Brigjen TNI 
(Pum) SY AMSIAR, clan Letko! TNI 
RUSLI 

b. BERKAS PERKARA II 

Dari SIPIL : M. TANJUNG, M. ROSID, EDI 
KUSWORO, dan H. HARTONO 
KUBNTO DWITIO 

Dari TN I : Letko! TNI BUOi PURNAMA, 
Letko) Inf SUHARTO, dan Serma 
RATIMAN 

b. Saksi sipil, sebanyak 90 (sembilan puluh) orang. 

c. Saksi TNl sebanyak 29 ( dua puluh sembilan) orang 
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a. Penyelesaian Berkas Perkara. 

4) Proses Penyidikan 

e. Dari Pasar lnduk, berupa I (satu) Transistor 
Megaphone merek SUNW A Y. 

d. Dari Cengkareng, berupa kaos merah, kain segi tiga 
merah, ikat kepala dan surat Kelurahan Kapuk. 

b. Dokes Polda Metro Jaya, berupa I (satu) satu buku 
rencana Satgaskes RS Gatot Subroto, Polda Metro 
Jaya, RS Ridwan dan RS Polri Sukanto. 

c. Disita dari SETNEG, berupa 36 (tiga puluh enam) 
lembar photo copy surat. 

a. Dari TKP, berupa l (satu) unit mobil, sepeda motor 
Suzuki, Honda, Cone blok dan bata merah. 

3) Barang bukti 

Dari SIPIL 

Dari TNI 

c. BERKAS PERKARA III 
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3). Pada tanggal 10 Oktober 2000 sesuai dengan 
surat No. Pol : B/02/10/2000/Koneksitas, untuk 
kedua kalinya berkas perkara tersebut 
dikirimkan kembali kepada Penuntut Umum 
dengan beberapa perbaikan/ penyempumaan 
yang dapat dilakukan Penyidikan (sebagian 
petunjuk Jaksa Penuntut Umum sulit 
dibuktikan, mengingat kasus tersebut telah 
cukup lama dan sulit mengetahui siapa yang 

e) Supaya dicarikan alat bukti lain untuk 
mengetahui para tersangka sebagai 
penganjut. 

b) Cari saksi lain untuk mengetahui tersangka 
lakukan kekerasan/rusak gedung Depo 58. 

c) Cari alat bukti yang dapat menjelasakan 
tersangka lakukan tindak pidana. 

d) Ditanyakan kepada tersangka mengapa 
perubahan tujuan yang semula di Rimdam 
Jaya ketemu Kader Golkar, berubah ke Artha 
Graha. 

l ). Berkas I atas nama Kolonel TNI Budi Pumama 
dan kawan-kawan telah dikirimkan kepada 
Penuntut Umum pada .tanggal 8 September 
2000 sesuai surat No; el, r /OJ /IX/2000/ "' ' 
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I). Bahwa Tim Penyidik Koneksitas tetap 
berasumsi seandainya Uitloker dan Pleger 
dipisahkan, penyidik akan mengalami kesulitan 

b. Tanggapan atas Petunjuk (P. 19) dari Jaksa 
Penuntut Umum. 

7). Dengan belum diterimanya berkas I oleh Jaksa 
Penuntut Umum (dikembalikan sampai dengan 
tiga kali), maka berkas perkara II dan Illbelum 
diserahkan kepada Penuntut Umum. 

6). Tanggal 25 April 2000 Jaksa Penuntut Umum 
mengembalikan berkas perkara tersebut kepada 
Tim Koneksitas dengan petunjuk yang tetap 
sama seperti petunjuk terdahulu, dan 
berpendapat bahwa tanpa penyempurnaan/ 
perbaikan berdasarkan petunjuk itu, perkara 
tersebut tidak dapat disidangkan. 

Penuntut Umum dalam P.9 dan menganggap 
berkas perkara tersebut dapat diajukan ke 
Pengadilan. 

melakukan dan siapa yang menyaksikan 
perbuatan itu dilakukan oleh seseorang). 
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b) Pada tanggal 31 Mei 2000 telah dilakukan 
pemeriksaan tambahan terhadap Jenderal 

a) Pada tanggal 11 Mei 2000 telah dilakukan 
pemeriksaan tambahan terhadap tersangka 
Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, mantan 
Pangdam Jaya. 

1 ). Untuk memperoleh keterangan yang diperlukan 
guna pengembangan penyidikan, telah 
dilakukan pemeriksaan kembal i terhadap 
beberapa saksi dan tersangka yaitu sebagai 
berikut: 

c. Pemeriksaan Lanjutan. 

4). Bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan 
secara massa akan sulit ditemukan pelaku 
maupun saksi yang sating mendukung guna 
akuratnya pembuktian tentang siapa berbuat 
apa. 

tentang alat bukti sebagaimana disyaratkan 
dalam Pasal 184 KUHAP. 
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2). Panja Monitoring mengusulkan untuk memanggil 
pihak Kejaksaan untuk menjelaskan perkembangan 
penyidikan perkara di Kejaksaan untuk menemukan 
jalan keluar terhadap hambatan-hambatan yang 
dialami dalam proses penyidikan. 

Panja Monitoring sependapat dengan Tim Tetap 
Koneksitas agar dalam pemeriksaan lanjutan/ 
tambahan dapat diungkap keterangan yang berkiatan 
dengan pemberian perintah dan penerimaan perintah 
dalam Kasus 27 Juli 1996. 

3. Saran Dari Panja. 

l ). Agar Tim Tetap Koneksitas tetap melakukan 
pemeriksaan tambahan terhadap tersangka/saksi-saksi 
dan melengkapi berkas-berkas perkara dan mencari 
alat-alat bukti sebagaimana yang diinginkan oleh 
Penuntut Umum. 

yang berkaitan dengan pertemuan-pertemuan 
atau perintah-perintah sehubungan dengan 
kasus 27 Juli I 996. 

Polisi (Pum) Drs. Dibyo Widodo, mantan 
KAPOLRI. 



b. Kedua Kasus tersebut teJah dilakukan penyelidikan oleh 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan PERPU 

a. Kedua kasus tersebut menjadi perhatian publik yang 
merupakan tuntutan masyarakat dalam negeri dan 
masyarakat intemasional dan diamanatkan oleh MPR 
dengan TAP MPR RI No. IV /1999 tentang Garis-garis 
Besar Haluan Negara Bab IV Arah Kebijakan di bidang 
Hukum Butir 10, yang berbunyi : "menyelesaikan 
berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum 
dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum ditangani 
secara tuntas". Selain itu penyelesaian kasus dugaan 
pelanggaran HAM tersebut adalah juga dalam rangka 
penegakkan hukum dan keadilan oleh Pemerintah 
Indonesia sendiri untuk menghindari intervensi 
intemasional. 

Rumusan dan pertimbangan yang dihasilkan oleh Tim 
tersebut adalah sebagai berikut: 

d. H. Patrialis Akbar, SH selaku Anggota 

e. H.E. Tatang Kumiadi, SH selaku Anggota 

h. Pembeotukao Peogadilan HAM Ad Hoc 
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f. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
Komisi II DPR-RI berpendapat bahwa kedua kasus 
pelanggaran HAM berat tersebut harus segera 
diselesaikan. Oleh karena itu DPR-RI perlu segera 

e. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000, menentukan bahwa pelanggaran HAM 
berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang- 
Undang ini diperiksa clan diputus oleh Pengadilan HAM 
Ad Hoc yang dibentuk dengan keputusan Presiden atas 
usul DPR. 

d. Pada saat ini kedua perkara tersebut sudah dilimpahkan 
oleh KOMNAS HAM kepada Kejaksaan Agung selaku 
penyidik dan dikhawatirkan batas waktu 90 hari akan 
terlewati, sedangkan Pengadilan HAM (Ad Hoc) yang 
dapat rnengadili dan atau memberikan ijin perpanjangan 
penyidikan belum terbentuk. 

lambat 90 hari setelah berkas perkara diterima atau 
dinyatakan lengkap oleh Penyidik dan hanya dapat 
diperpanjang dalam waktu 90 hari dan 60 hari tambahan 
oleh Ketua Pengadilan HAM. 

c. 

No. 1 Tahun 2000 dan sedang dalam proses penyidikan 
oleh Kejaksaan Agung RI. Menurut Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 



DPR-RI Cs harus menghadapi Gugatan a quo dengan 
hadir memenuhi panggilan Pengadilan dan memberikan 
Jawaban di dalam sidang yang akan diselenggarakan pada 
hari Senin tanggal 6 Februari 2001.Untuk keperluan 
tersebut, maka DPR-RI sebagai lembaga perlu 
memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada Ketua 
DPR-RI Sdr Ir. Akbar Tanjung, Sdr. Wakil Ketua DPR- 

2. Berdasarkan permasalahan gugatan tersebut, maka 
Komisi II DPR-RI berpendapat antara lain adalah sebagai 
berikut: 

1. Sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada Komisi II 
guna menyusun pertimbangan-pertimbangan dan 
pendapat Komisi II DPR-RI sehubungan dengan Gugatan 
Sdr. Siti Farikha, S.H., Cs terhadap DPR-RI Cs dalam 
Perkara Perdata No.528/Pdt.G/2000/PN. Jkt.Pst di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Komisi II DPR- 
RI dalam rapat-rapatnya telah membahas secara 
mendalam mengenai gugatan dimaksud. 

i, Peoanganan Gugatan Siti Farikha, SH, Cs. 

g. 

mengusulkan kepada Presiden RI untuk membentuk 
Pengadilan HAM Ad Hoc tersebut. 
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Mereka yang diberi kuasa oleh Lembaga DPR-RI terdiri 
dari: 

4. Tim bersepakat dan berpendapat bahwa proses pemberian 
kuasa dengan Hak Substitusi Lembaga DPR-Rl tersebut 
harus dilakukan melalui dan berdasar Keputusan Rapat 
Paripurna DPR-RI yang harus diselenggarakan dalam 
waktu secepatnya sedapat-dapatnya dilangsungkan pada 
acara Sidang Paripurna pada hari Rabu, 31 Januari 2001 
guna mengejar waktu persidangan pada hari Senin tanggal 
6 Februari 2001. 

Koordinator Bidang Kesra Ors. Muhaimin Iskandar, Sdr. 
Wakil Ketua DPR-RI/Koordinator Bidang Ekonomi dan 
Keuangan Drs. H. Tosari Widjaya, dan Sdr. Wakil Ketua 
DPR-RJ Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan 
Drs. AM. Fatwa, memberi Kuasa Substitusi kepada para 
Anggota DPR-RI dan Staf Sekretariat Jenderal DPR-RI 
yang dapat bertindak bersama-sama atau pun masing- 
masing sendiri-sendiri. 

Rl/Koordinator Bidang Politik Sdr. Soetardjo 
Soerjogoeritno B,Sc, Sdr. Wakil Ketua DPR-RI/ 



5. Komisi II berpendapat, bahwa karena Pansus DPR-RI 
juga dijadikan Tergugat II dalam gugatan a quo, 
sedangkan Pansus DPR-RI pada satu sisi hanya berstatus 
sebagai alat kelengkapan DPR-RI yang tugasnya bersifat 
ad hoc, danjuga Pansus a quo berdasarkan putusan rapat 
Paripurna DPR-RI tanggal 29 Januari 200 l cq Pasal 63 
(5) Peraturan Tata Tertib DPR-RI sudah bubar karena 
tugasnya sudah dinyatakan selesai, maka seyogyanya 
Rapat Paripuma DPR-Rljuga memutuskan, kuasa hanya 
diberikan oleh Lembaga DPR-RI kepada mereka yang 
telah diberi kuasa untuk mewakili. Selanjutnya DPR-RI 
menugaskan kepada Sekretariat Jenderal DPR-RI untuk 

untuk segera menyiapkan Jawaban atas gugatan a quo 
dan menyerahkan Jawaban tersebut pada persidangan 
Pengadilan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 
6 Februari 2001. Baik mengenai strategi maupun materi 
Jawaban DPR-RI oleh Rapat Paripurna DPR-RI 
diputuskan agar diserahkan sepenuhnya kepada mereka 
yang diberi kuasa dengan tetap memberi laporan dan 
pertangungan jawab kepada Pemberi Kuasa/Pimpinan 
DPR-RI dan Komisi II DPR-RI. 

1). Sdr. H. Hartono Mardjono, SH, Anggota DPR-RI 

2). Sdr. H. M. Yunus Lamuda, SH, Anggota DPR-RI 
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5). Dalam menjawab Gugatan Penggugat SITI F ARIKHA 
Cs. a quo, Tim Sembilan selaku Kuasa Hukum 
Tergugat I (DPR-RI), pada tahap awaljawaban hanya 

4). Keberatan Tim Sembilan sepenuhnya diterima oleh 
Hakim Majel is, dan dinyatakan permohonan 
Intervensi ditolak. 

2). Pada tahap awal pemeriksaan perkara Gugatan a quo 
dilakukan dan persidangannya dihadiri oleh para 
Penggugat dan para Tergugat, tiba-tiba masuk 
Permohonan lntervensi yang diajukan oleh Suwondo 
dan isterinya (Nursetiati), yang memohon kepada 
Hakim Majelis agar keduanya diperkenankan untuk 
diikutsertakan dalam proses peradilan perkara 
Gugatan a quo. 

3). Terhadap permohonan Intervensi tersebut pada butir 
2, Tim Sembilan selaku Kuasa Hukum Tergugat l 
(DPR-RI) menyatakan keberatan karena tidak 
berdasar, dan tidak sesuai dengan Hukum Acara yang 
berlaku. 

6. 

memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
tentang telah dibubarkannya PANSUS dimaksud. 



7). Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, kepada 
para pihak diberi kesempatan untuk menyatakan 
banding dalam tenggang waktu 14 (empat betas hari) 
terhitung mulai saat diucapkannya Putusan Sela a 
quo, karena baik para Penggugat maupun para 
Tergugat hadir dalam persidangan, ketika Putusan Sela 
dalam perkara a quo diucapkan dan telah mengajukan 
Banding tanggal 4 April 2001. 

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar 
biaya perkara ini, yang sampai sekarang ditetapkan 
jumlahnya sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus 
sembilan ribu rupiah). 

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan 
mengadili perkara ini; 

- Menyatakan bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan 
Tergugat II adalah tepat dan benar; 

mengajukan EKSEPSI ABSOLUT 
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3. Baik terhadap Eksepsi-eksepsi lainnya maupun terhadap 
"Pokok Perkara" (Materi Gugatan), Tim Sembilan 
menyatakan tetap mereserveer untuk menjawabnya bila 
memang diperlukan, - quod non - , pada saatnya yang 

2. Dalam menjawab Gugatan para Penggugat a quo, Tim 
Sembilan selaku Kuasa Hukum Tergugat I (DPR-RI), 
pada tahap awal jawaban hanya mengajukan EKSEPSI 
ATAS KETIDAKWENANGAN ABSOLUT 
PENGADILAN untuk memeriksa dan mengadili Gugatan 
a quo. 

l. Gugatan Penggugat a quo telah didaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara 
Perdata Norn or 52/PDT.G/200 I /PN.JKT.PST. Disamping 
Lembaga DPR RI yang digugat selaku Tergugat I, 
digugat pula Pansus DPR RI yang menangani kasus 
Yanatera Bulog dan Kasus Sumbangan yang diterima dari 
Sultan Brunei Darussalam selaku Tergugat II. 

j. Penanganan Gugatan Effendi Choirie, Cs. 



1. Pertikaian antar etnis yang terjadi di Provinsi 
Kalimantan Tengah, adalah merupakan pertikaian yang 
sungguh-sungguh menjadi suatu perhatian yang 

k. Penanganan Peristiwa Konflik Etnik di KALTENG 

5. Sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, kepada para 
Pihak diberi kesempatan banding dalam tenggang waktu 
14 (em pat betas hari) terhitung mulai saat diucapkannya 
Putusan Sela a quo, karena baik para Penggugat maupun 
para Tergugat hadir dalam persidangan, ketika Putusan 
Sela dalam perkara a quo diucapkan dan pada tanggal 
13 Juni 200 I menyatakan Permohonan Banding dengan 
Nornor : l 17/ SRT.PDT.BDG/2001/PN.JKT.PST Jo 
Nomor: 52/PDT.G/2001/ PN.JKT.PST. 

d. Menghukum para Penggugat mern bayar biaya perkara 
yang hingga putusan ini ditaksir sebesar 
Rp.239.000,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu 
rupiah). 

4. 

120 



121 

Ketua/F-PDIP 

Anggota/F-PG 

Anggota/F-PPP 

Anggota/F-KB 

Anggota/ 
F-Reformasi 

1. A. TERAS NARANG, SH 

2. M. AKIL MOCHTAR, SH 

3. H. SYAFRIANSYAH, BA 

4. RODilL GHUFRON A.H.,SH 

5. SUMINTOMARTONO, SH 

Kesatuan Republik Indonesia menyadari bahwa 
keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan 
kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima 
serta dihormati, yang selanjutnya diwujudnyatakan dan 
direkatkan dalam semboyan BHINEKA TUNGGAL 
]KA. Oleh karena itu, pad a tanggal 6 April 2001, 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, menerbitkan Keputusan Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 85/ 
PIMP/III/2000-2001, yang pad a pokoknya membentuk 
dan menugaskan Tim Teknis Komisi II Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai 
masalah pertikaian antar etnis di Provinsi Kalimantan 
Tengah dengan keanggotaan sebagai berikut : 

mendalam dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. Mengingat pertikaian tersebut 



3. Walaupun sebenarnya warga masyarakat lokal 
menyatakan tetap terbuka/bersedia menerima semua 
suku bangsa yang mampu hidup harrnonis secara damai 
dengan warga lokal, namun diharapkan reevakuasi 
diharapkan dapat dilaksanakan secara hati-hati dan 
bijaksana karena hal itu akan memperkeruh suasana 
mengingat tingkat kemarahan warga etnik Dayak masih 
tinggi sampai tercipta pondasi rekonsiliasi warga etnik 
Dayak melalui masa pendinginan (cooling down) dalam 
jangka waktu yang tidak dapat ditentukan secara 
tergesa-gesa. Disamping itu, Pemerintah pusat 
diharapkan harus proaktif menciptakan iklim yang 

perangai warga etnis Madura yang seringkali 
berperilaku kasar dan beringas terhadap etnis lokal, 
bukan karena kecemburuan sosial atau karena masalah 
agama. Hal tersebut sesuai dengan budaya masyarakat 
dayak yang dikenal dengan masyarakat "betang" yang 
pada dasarnya terbuka, cinta darnai, rnenolak cara-cara 
kekerasan serta patuh pada hukum dan adat. 

2. 

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia tersebut diterbitkan sebagai langkah 
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8. Kurangnya pemberian kesempatan kepada warga 
penduduk setempat dalam bidang ekonomi, politik dan 
pemerintahan. 

7. Tidak adanya sosialisasi, intemalisasi kebudayaan yang 
difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten terhadap perbedaan kultur, adat istiadat 
antara etnis Madura dan etnis penduduk asli di wilayah 
Kalimantan Tengah. 

6. Untuk mengawali penyelesaian konflik antar etnik, 
pertama-tama rnemperbaiki kinerja penegakkan hukum. 
Langkah pelaksanaan dan penegakkan aturan terhadap 
subjek masyarakat dan aparat (birokrasi dan keamanan) 
tidak dapat ditunda dan harus dilakukan tanpa pandang 
bulu, jujur, dan konsisten. Dengan kata lain aparat 
keamanan dan penegak hukum tidak berlaku 
diskriminatif tetapi melakukan tindakan tegas, adil, 
jujur, dan tanpa memihak terhadap tindak kejahatan. 

yang belum terungkap siapa pelakunya dan disinyalir 
ada permainan bahkan terkesan dilindungi. 

4. 

5. 



11. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan untuk 
menghorrnati keistimewaan tiap daerah yang memiliki 
susunan dan keistimewaan asli, maka arah 
pembangunan Kalimantan Tengah perlu ditinjau 
kembali dan disesuaikan. Beberapa aspirasi muncul 
diantaranya menyangkut kebutuhan akan pemekaran 
wilayah mengingat jumlah kabupaten yang terlalu 
sedikit dibanding luas wilayah yang perlu dike Iola dan 
sebagai akibatnya, banyak wilayah yang tidak terkelola 
secara baik dan cenderung berjalan tanpa arah sehingga 
perkembangannya lambat atau bahkan mengalami 
kemunduran. Oleh karena itu, kiranya pemekaran 
terhadap 8 (delapan) calon kabupaten dapat terwujud 
segera atau paling lambat akhir tahun 200 l dengan 
ketentuan syarat-syarat yang mengatur tentang 
pemekaran wilayah tidak diberlakukan. 

12. Perlu langkah rehabilitasi dan percepatan pembangunan 
melalui crash program yang diprioritaskan pada upaya 

10. 

9. Dalam penyelesaian setiap konflik sosial, makaaupaya 
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I. Menindaklanjuti hasil pertemuan Ketua DPR yang 
didampingi wakil Ketua DPR-RI/Korimbang dan Wakil 
Ketua Komisi I DPR-RI dengan Delegasi Majelis Ulama 
Indonesia pada tanggal 21 Juni 2001 yang menyampaikan 
aspirasi mengenai peristiwa yang terjadi di Maluku pada 
tanggal 14 Juni 2001. 

I. Penanganan Peristiwa 14 Juni 2001 di Ambon 

14. Hasil-hasil Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang 
dilaksanakan pada tanggal 4 - 7 Juni 2001 perlu 
mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah untuk 
dapat dijadikan acuan dalam rangka mencari akar 
permasalahan dan solusi pemecahannya. 

15. Dalam rangka rehabilitasi fasilitas umum dan 
infrastruktur yang rusak serta membantu reevakuasi/ 
penampungan sementara baik etnis Madura maupun 
etnis Dayak akibat kerusuhan, kiranya Pemerintah Pusat 
dapat memberikan Dana Bantuan Khusus (kontigensi) 
kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. 

13. 



2. Rapat gabungan Komisi 1 dan Komisi II DPR-RI 
menerima usul Gubernur Maluku sebagai penguasa 
darurat sipil, bahwa untuk menghindari polemik dan 
meningkatkan rasa aman dan keadilan, perlu dibentuk 
suatu Tim Pencari Fakta yang independen atau netrla 
ditingkat pusat untuk mengungkat peristiwa 14 Juni 2001 
di Ambon dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan 
ditindaklanjuti secara hukum. Guna menindaklanjuti 
pembentukan Tim Pencari Fakta dimaksud, maka melalui 
Pimpinan Dewan, Rapat Gabungan akan mengirimkan 
surat kepada Menteri Koordinator Politik Sosial dan 
Keamanan, mengingat penangan masalah tersebut berada 
dibawah koordinasi Menteri Koordinasi Politik Sosial dan 
Keamanan. 

5). Drs. Ferry Mursydan Baldan/Komisi I, Wakil Ketua. 

4). Prof. DR. Astrid S. Susanto/Komisi I, Wakil Ketua. 

3). Ishak Latuconsina, MSc/Komisi I, Wakil Ketua. 

2). H. Amin Aryoso, S/Komisi II, Wakil Ketua. 
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I. Pimpinan Komisi II telah menerima undangan dari 
Pemerintah Inggris untuk mengadakan studi banding 
mengenai masalah Kepolisian di Inggris, dimana DPR 
juga sedang membahas RUU tentang Pertahanan dan 
Kepolisian. Undangan tersebut dilaksanakan pada 
tanggal 24 s/d 3 0 Juni 200 I yang terdiri dari 14 orang 
Anggota Komisi II dan Komisi I DPR-RI. Dari Komisi 
II adalah: 

m. Studi Banding Kepolisian di Inggris 

mengingat permasalahannya sangat kompleks dan 
penangannya rnemerlukan keterlibatan pihak sampai 
dengan tingkat pusat dengan cara penanganan yang 
bersifat menyeluruh dan terpadu. 

6. Rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPR-RI 
sependapat dengan Ketua DPRD Maluku yang mewakili 
masyarakat bahwa keberadaan TNI dan POLRI pada 
tingkat tertentu sesuai yang dibutuhkan masih dirasakan 
keperluannya guna tetap menciptakan ketertiban dan 
keamanan masyarakat bersama seluruh komponen 
masyarakat Maluku lainnya. 

3. Rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPR-RI 



3. Prinsip yang mendasari kerja kepolisian Inggris adalah 
"Policing by concent" atau kerja kepolisian yang 
didasarkan persetujuan dan dukungan masyarakat. 
Berdasarkan prinsip ini maka sifat kerja kepolisian 
Inggris adalah "Serving the community" dan bukan 
"Policing the community". 

2. Maksud dan tujuan studi banding mengenai kepolisian 
di Inggris ialah untuk mendapatkan gambaran mengenai 
kepolisian di Inggris, bukan untuk serta merta "meng- 
import"nya ke Indonesia karena sudah barang tentu 
berbeda situasi dan kondisi di kedua negara tersebut. 
Namun yang perlu mendapat perhatian adalah dalam 
sistem Kepolisian di Inggris terdapat prinsip-prinsip 
universal untuk dapat dijadikan referensi didalam 
menemukan sistem sendiri di bidang kepolisian, yaitu 
dalam hal yaitu dalam hat jelasnya tempat dan Ietak 
posisi Kepolisian di dalam struktur Ketatanegaraan, 
jelas dalam visi-misi serta struktur organisasinya, jelas 
ruang lingkup, peran clan kewenangan, seimbang 
dengan tanggung jawabnya dan sistem kontrol, jelas 
sumber-sumber dan pengaturan budgetnya. 

2) H. Deddy Sudannadji 

Ketua Tim/Ketua 
Komisi 11/F-PDIP 

1) H. Amin Aryoso, SH 
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6. Dalam masalah kepolisian, Menteri Dalam Negeri 
Inggris berperan menentukan besarnya anggaran 
nasional untuk sektor kepolisian dan menentukan 
sejumlah target/prioritas nasional mengenai rnasalah- 
masalah kriminalitas tertentu (misalnya target 
penanganan obat terlarang, penurunan kecelakaan 
kendaraan bermotor dsb). Selain itu Mendagri 
bertanggung jawab terhadap masalah organisasi, 
administrasi dan operasi dari pelayanan di bidang 
kepolisian seperti misalnya masalah gaji,jam kerja, dan 
disiplin. Menteri Dalam Negeri juga berperan untuk 
mengajukan berbagai RUU mengenai masalah 
kriminalitas dan kepolisian kepada Parlemen. 

ak 
bersifat nasional namun tetap diurus bersama oleh tiga 
lembaga berbeda ditingkat nasional yaitu Mendagri 
(Departemen Dalam Negeri), Kepala Palisi (Dinas 
Kepolisian/Pohce Force) dan "Police Authority". 
Sistem ini dikenal dengan istilah "Tripartite Structure". 
Di dalarn suatu wilayah kepolisian terdapat satu Police 
Force dan satu Police Authority. 

5. 

4. 



9. Sekitar 96% kasus-kasus kriminal ditangani oleh 
Magistrate Court. Di tingkat ini suatu kasus biasanya 
disidangkan oleh tiga orang Magistrate awam atau 
seorang District Judge. Seorang District Judge harus 
memiliki kualifikasi di bidang hukum dan digaji penuh. 
Sedangkan Magistrate awam adalah masyarakat awam 
yang tidak memiliki latar belakang dan kualifikasi 
hukum serta tidak digaji (hanya menerima kompensasi 
untuk pengeluaran tertentu). Magistrate a"'.am 
didampingi dan diberi masukan mengenai masalah 
hukum oleh clerk pengadilan yang memiliki kualifikasi 
hukum. Pengadilan di tingkat Magistrate Court 
umumnya hanya menangani kasus-kasus kriminalitas 
yang ringan dan tidak bisa menjatuhkan hukuman 
tahanan di atas 6 bulan atau sangsi di atas 5000 
poundster1ing. 

House of Lords; dan (vi) European Court of Justice. 

8. 

7. Para anggota kepolisian Inggris tidak diJengkapi dengan 
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12. Mekanisme pengawasan internal dilakukan melalui 
bagian complaints and discipline departement yang 
terdapat dalam suatu Dinas Kepolisian. Bagian tersebut 
menampung dan menindak-Ianjuti pengaduan 
masyarakat terhadap aparat kepo li sian. Bagian 
complaints and discipline departement akan menunjuk 
seorang pejabat polisi dari Dinas Kepolisian setempat 

Her Majesty's Inspectors of Constabulary. 

I 1. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Police Authority 
melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kebijakan 
yang diambil oleh seorang Kepala Polisi. Police 
Authority melalui mekanisme konsultasi yang 
dilakukan dengan masyarakat setempat dan lembaga- 
lem baga mitranya dapat menilai jasa pelayanan 
kepolisian yang diberikan Dinas Kepolisian setempat. 
Police Authority dapa meminta penjelasan dari Kepala 
Polisi terhadap kebijakan yang diarnbilnya. Melalui 
konsultasi dengan Mendagri, Police Authority dapat 
mernberhentikan seorang Kepala Polisi. Police 
Authority juga mengawasi penggunaan anggaran Dinas 
Kepolisian yang diaudit secara independen. 

10. 



Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta;RUU 
tentang Profesi Advokat;RUU Usul Inisiatif tentang Tatacara 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Selain kegiatan 
di bidang perundang-undangan tersebut, Komisi II pada tahun 
sidang 200 l-2002 akan memprioritaskan persiapan dan 
pembahasan serta penyempurnaan terhadap berbagai Undang- 
undang, antara lain yaitu : Undang-undang Norn or 14 tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung Republik lndonesia;Undang-undang 
Nomor 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia;Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang 
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 4 Tahun 2000;Undang-undang Nomor 2 tahun 
1999 tentang Partai Po1itik;Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;RUU- 
RUU dibidang Dalam Negeri (Pembentukan daerah otonom) 
dan RUU di bidang Pertanahan.Revisi Undang-undang Nomor 
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Dan lain-lainnya. 
Di bidang Anggaran. Sesuai dengan tugas dibidang anggaran 
(budget), Komisi II bersama-sama dengan pasangan kerja akan 
terus melakukan penyusunan, pembahasan dan pengawasan 

untuk menginvestigasi kasus pengaduan terhadap aparat 
polisi dari Dinas Kepolisian tersebut. 
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Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan 
dan Pembangunan, POLRI dan Kejaksaan Agung 
Rl.Pengawasan dibidang pelaksanaan dan penegakan hukum. 
Dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran hukum dan 
kepercayaan masyarakat pada supremasi hukum, Komisi II 
akan terns melakukan pengawasan dan kordinasi serta konsultasi 
dengan para aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, dan Advokat). 
Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah 
melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar 
Pendapat Umum, dan dialog serta kunjungan-kunjungan 
lapangan. Penerimaan dan Penanganan Aspirasi dan Pengaduan 
Masyarakat. Sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah 
dilakukan pada Tahun Sidang 2000-2001, Komisi II akan terus 
melakukan kegiatan penerimaan dan menindaklanjuti aspirasi 
dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung 
maupun tidak langsung ke DPR-RI/Komisi II DPR-RI.Adapun 
langka-Iangkah yang akan dilakukan untuk menangani dan 
menindalanjuti aspirasi dan pengaduan tersebut, adalah 
melakukan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar 
Pendapat Umum, seta konsultasi dengan instansi yang 
berwenang terhadap berbagai persoalan yang 

terhadap anggaran pendapatan dan belanja yang disampaikan 
oleh Pemerintah (pasangan kerja). Agar supaya fungsi budget 
DPR-RI berjalan dengan baik, khususnya dalam upaya 
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2. Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang 
dialokasikan sebesar Rp 1,98 triliun, sampai saat ini baru 
tersalurkan sebesar Rp 23 milyar. Untuk itu diharapkan 

a. Kebijakan perberasan yang diawali dari tingginya harga 
sarana produksi, pasca panen serta rendahnya harga 
gabah kering giling di bawah harga dasar; 

b. Mengantisipasi musim kering yang akan datang, 
diramalkan pada tahun 2002, maka perlu ditingkatkan 
produksi beras tahun 200 I dengan mengacu segenap 
sarana produksi; 

c. Pengem bangan kelem bagaan pemasaran untuk 
menanggulangi fluktuasi harga yang tinggi dan 
merugikan petani. 

l. Dalam upaya mengatasi masalah kritis dan rnendesak untuk 
pembangunan pertanian, maka perlu dialokasikan anggaran 
untuk; 

A. Bidang Pertanian 

e, KOMISI III 

disampaikan.Disamping itu, Komisi II akan melanjutkan 
penanganan masalah-masalah tertentu yang merupakan 
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5. Dalam rangka mendukung optimalisasi fungsi sarana 
pertanian dibutuhkan tersedianya pengairan yang memadai, 
sarana jalan/transportasi agar basil produksi pertanian 
mudah mengakses ke pasar, serta tersedianya secara merata 
alat-alat mesin pertanian yang tepat guna, harga terjangkau, 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta 
tersedianya pupuk yang tepat kualitas, tepat harga dan tepat 
waktu. Karena selama ini pasokan bahan untuk 

4. Terhadap kendala yang dapat menghalangi tercapainya 
ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani 
perlu segera diatasi, antara lain dengan melaksanakan 
berbagai kebijakan seperti perlunya perluasan lahan 
pertanian, ketersediaan air yang cukup, tersedianya 
permodalan melalui Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang 
sesuai dengan kultur petani. 

pembangunan system agribisnis akan dapat ditempatkan 
sebagai pendekatan baru pembangunan pertanian dan 
sekaligus dapat menjadi penggerak utama pembangunan 
ekonomi nasional. 

3. 

kepada Pemerintah dapat mencari jalan pintas yang terbaik 
agar penyaluran KKP bisa secara optimal disalurkan 
kepada pihak petani, sehingga tidak mengakibatkan 
terganggunya stok pangan nasionaJ,,,ber ), J~bih-lebih di 
dalam menghadapi kemung imt~t rjaain¥,aG l .. ~ino pada 
tahun 2001/2002 ini. r 
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2. Mengenai posisi dan fungsi BUMN (PTPN-PTPN), sudah 
saatnya sekarang untuk dipikirkan, khususnya PTPN-PTPN 
yang akhir-akhir ini arealnya cenderung dipermasalahkan 
keberadaannya oleh sebagian masyarakat, disisi lain harus 
diakui bahwa sektor ini juga memberikan konstribusi 
kepada negara sebagai sumber devisa. Oleh karena itu, perlu 
upaya-upaya baru untuk mempromosikan dan memfungsikan 

Oleh karena itu, kebijakan tersebut di atas perlu didukung 
oleh semua pihak mengingat pentingnya pengganti hutan 
alam untuk kepentingan kelestarian hutan dan ketersediaan 
bahan baku untuk pembangunan guna mendukung industri 
kertas (pulp) dan industri yang menggunakan bahan baku 
kayu lainnya. 

e. Hutan Tanaman Industri (HTI). 

c. Sutera Alam; 

d. Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK- 
DAS); 

b. Hutan Rakyat; 

a. Hutan Kemasyarakatan; 

tanaman antara lain; 

B. Bidang Kehutanan 

1. 

memproduksi ZA masih terbatas, untuk itu disarankan 
agar diberikan prioritas utama pada pengadaan pupuk dalam 
negeri. 
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6. Di dalam mencermati terhadap illegal loging yang terjadi 
secara besar-besaran pada saat ini, perlu dilakukan 

5. Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 
Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, 
maka perlu disiapkan berbagai aturan dan peraturan guna 
menyikapi perkembangan dinamika masyarakat dalam 
waktu yang cepat, agar kepastian hukum di dalam 
pengelolaan hutan dapat segera terwujud sehingga hutan kita 
dapat diselamatkan. 

4. Sehubungan dengan keputusan BPPN yang akan melepas 
asset perkebunan kelapa sawit eks Salim Group di Propinsi 
Riau seluas 260.000 Ha kepada Perusahaan Guthrie B. 
Malaysia, disarankan -kepada Pemerintah agar rencana 
tersebut diertirnbangkan untuk ditinjau ulang/ditangguhkan 
atau dicarikan alternatif pemecahannya, agar asset 
perkebunan kelapa sawit tersebut tetap menjadi milik 
perusahaan nasional/tetap menjadi asset bangsa, baik melalui 
konsorsium BUMN atau perusahaan besar swasta nasional. 

didukung fasilitas yang cukup melalui pencegahan 
kebakaran hutan yang komprehensif. 

3. 

PTPN dalam asas kebenaran dan keadilan yang berbasis 
masyarakat. 
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1. Sebagai dasar operasional dari Departemen Kelautan dan 
Perikanan, maka sesuai dengan perencanaan dan program 
prioritas pembahasan RUU Tahun 1999- 2004, perlu segera 
direalisasikan usulan. 

C. Bidang Kelautan dan Perikanan 

mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif dan 
efisien diantara instansi terkait dalam pengamanan hutan 
dan mengembangkan teknologi penyediaan sarana dan 
prasarana serta meningkatkan kemampuan sumber daya 
manusia dalam pengamanan hutan. 

8. Meski Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan telah berusia hampir dua tahun, namun belum 
ada satupun Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat. 
Diharapkan agar Pemerintah segera mengeluarkan PP 
sebagai pendukung UU No. 41/1999, sehingga tidak terjadi 
lagi berbagai interpretasi dalam pembangunan, pengelolaan 
dan pemanfaatan hutan ke masa depan sebagaimana azas 
pembangunan kehutanan yang lestari untuk kesejahteraan 
masyarakat. 
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3. Di dalam meningkatkan pendapatan/kesejahteraan nelayan/ 
petani ikan rnasyarakat pesisir, disarankan agar Departemen 
Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan kegiatan di berbagai 
tempat melalui pemberian bantuan fisik motor ketinting, 
perahu,jaring apung, bibit ikan, pakan, obat-obatan, bantuan 
pelatihan dan lain sebagainya. Disarankan pula dalam 
pernberian bantuan fisik kepada nelayan/petani ikan telah 
melalui proses studi dan analisis yang meyakinkan atas 
keberhasilan usaha, atas kepastian produksi pengolahan 
dan pemasaran. Dalam hubungan ini, disarankan agar 
kegiatan dilaksanakan melalui program kemitraan bapak 
angkat/inti-plasma yang pada dasarnya dapat memberikan 
bantuan teknik, pengolahan dan pemasaran hasil. Atas 
bantuan yang diberikan diupayakan dengan proses bergulir 
dengan inti sebagai pengumpul pengembaliannya. Dengan 
cara ini diharapkan percepatan perluasan bantuan kepada 
nelayan/petani ikan dapat dicapai dan pada gilirannya 
merupakan uji coba (pilot project) untuk meciptakan skim 
kredit untuk nelayan/petani ikan. 

yang berlaku. 

2. 

a. RUU tentang Pokok-pokok Kemaritiman; 

b. Penyempurnaan tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1992 tentang Benda Cagar Budaya; 
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I. Dalam rangka melindungi petani produsen, Bulog 
merumuskan kebijaksanaan untuk tidak melepaskan 

D. Bidang Bulog 

Disamping itu pula, koperasi yang ada kurang memiliki 
modal untuk membeli ikan dari nelayan. Menghadapi 
permasalahan tersebut, diharapkan kepada Pemerintah agar 
mencarikan jalan pemecahannya agar dapat mernberikan 
suasana/kondisi usaha nelayan yang dapat berdampingan dan 
saling menunjang dengan usaha industri, sehingga usaha 
nelayan tetap terjamin kelancarannya serta makin 
berkem bang. 

5. Penyelesaian penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing 
yang melakukan pencurian ikan di perairan ZEEI yang 
tertangkap, dapat dilaksanakan 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 
Pemerintah agar tetap proaktif mendorong penegakan 
hukum sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

4. Sejak dibangun pada tahun 1986, TPI Karangantu di Propinsi 
Banten belum dimanfaatkan secara optimal oleh para 
nelayan ikan, walaupun sarana dan prasarana yang ada sudah 
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4. Bahwa secara institusi, Bulog diharapkan dapat benar-benar 
menjadi lembaga yang mengawal terselenggaranya 

3. Terhadap permasalahan pengungsi yang terjadi akibat 
konflik sosial perlu mendapatkan perhatian dan bantuan beras 
melalui BKSN. Untuk itu, Komisi III DPR RI memahami 
usulan Bulog untuk penambahan beras sebesar 138.480 ton, 
dengan penambahan subsidi sebesar Rp 248,95 milyar 
sehingga jumlah plafond beras untuk tahun 2001 sebesar 
1.588 juta ton. 

2. Untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani, maka 
kebijaksanaan harga dasar masih tetap diperlukan. Harga 
dasar akan menentukan kepastian pendapatan petani dan 
pada gilirannya akan menjamin ketahanan pangan di tingkat 
rumah tangga. Disamping itu, dalam kaitan dengan penjagaan 
harga dasar, maka Bu log dapat diberikan subsidi harga untuk 
mengamankan harga dasar dan kewajiban bagi TNl/POLRI 
dan PNS di daerah untuk menerima beras dengan kulaitas 
baik dan bukan uang. 

masyarakat konsurnen. 

c. 

b. 

perdagangan beras sepenuhnya kepada mekanisme pasar 
bebas, antara lain adalah; 

a. Tetap melakukan 
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l. Anggota Komisi III DPR RI (Ir. H. Awai Kusurnah, MS; 
H. Rusnain Yahya; H. Imam Churmen; I Made Dangin G; 
dr. Charles J Mesang; Jahar Harahap; Don Murdono, SH; 
Ir. S.M. Tampubolon; Aman Sudjana Prawira; Drs. H.M. 
Fachri Andi Leluasa; Drs. H. Achmad Arief; Ny. Nurhayati 
Yasin Limpo; dan H.M. Dja'far Shiddiq. 

2. Deputi Gubemur Bank Indonesia (Dr. Miranda S. Gultom). 

Adapun mengenai susunan Tim adalah sebagai berikut : 

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja tersebut telah dibentuk 
Tim Sinkronisasi Program Pemulihan Ekonomi dengan tema 
"Membangun Perekonomian Nasional Melalui Pembangunan 
Agribisnis" dan telah mengadakan pertemuan pada tanggal 3 
September 200 I. 

Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Koperasi dan 
UKM, dan Gubemur Bank Indonesia dengan acara "Pembahasan 
mengenai Strategi Pembangunan Ekonomi yang Menyentuh 
Langsung Terhadap Perekonomian Rakyat". 
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15. Karn Perencanaan dan KLN, Departemen Kelautan dan 
Perikanan (Ir. Saud Hutagalung). 

16. Kapus Sosial Ekonomi Pertanian, Departemen Pertanian 
(Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto ). 

17. Karo Perencanaan dan Keuangan, Departemen Pertanian 
(Dr. Ir. Memed Gunawan). 

9. Pih. Dirjen Sumber Air, Departemen Kimpraswil (Ir. ]wan 
Nursiwan). 

I 0. Deputi Bidang Operasional BULOG (Ir. Andi Chaerudin). 

11. Staf Ahli Menteri Pertanian (Dr. Ir. Rahmat Pambudy). 

12. Kapus Pusat Data dan Infonnasi Pertanian (Dr. Jr. Kaman 
Nainggolan). 

13. Staf Ahli Kantor Menko Perekonomian (Dr. Jr. Bayu 
Krisnamurti ). 

14. Sekditjen Bina Sarana Pertanian (Ir. Nasrun Hasibuan, 
M.Sc). 

8. 

6. 
7. 

5. 

4. 

3. Deputi III Menko Perekonomian Bidang Koordinasi dan 
Peningkatan Produksi Petani dan Nelayan (Ir. Ratna 
Djuwita W, M.Sc). 



3. Rapat Dengar Pendapat: I 0 kali 

a. RDP dengan Kabulog : 3 kali 

b. RDP dengan Dewan Maritim Indonesia 

c. RDP dengan Dirjen Petemakan 

d. RDP dengan Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi 

e. RDP dengan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan 

f. RDP dengan Dirjen Perikanan Budidaya 

g. RDP dengan Dirjen Bina Produksi Kehutanan dan Kepala 
Badan Planologi Kehutanan 

2. Rapat Kerja : 12 kali 

a. Raker dengan Menteri<- __ 

b. Raker dengan Menteri Kehutanan 

c. Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan 

d. Raker dengan Menko Perekonomian dan Menteri-menteri 
terkait (I kali) yaitu Menteri Kehutanan, Menteri 
Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri 
Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, 
Menteri Koperasi dan UKM, dan Gubernur Bank 
Indonesia. 

l. Rapat Intern : 26 kali 

20. 

18. Kantor Departemen Pertanian (Dr. Ir. Tungkot Sipayung). 

19. 
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8. Tim Kecil Departemen Kehutanan 

9. PT Sumatra Timber Utama Damai 

10. On the spot ke Perum Muara Baru (perikanan) 

6. Konsursiurn Masyarakat Peduli Hutan Jndonesia 

7. PT Inhutani I 

I. Sekjen Kehutanan 

2. Pakar Pertanian 

3. Pegawai Perum Perhutani (Kontra Direksi) 

4. Masyarakat Riau (Pro Direksi) 

5. Badan Musyawarah PTPN I s.d. XIV 

Komisi 1II DPR RI (melalui Sub-sub Kornisi, yaitu ; Sub Komisi 
Pertanian dan Pangan, Sub Komisi Kehutanan dan Perkebunan 
serta Sub Komisi Kelautan dan Perikanan) juga telah 
mengadakan dialog, audiensi dan menerima aspirasi 
masyarakat, yaitu : 

DIALOG DAN AUDIENSI 

d. 

c. Rapat Tim Perumus 

4. Rapat Pembahasan Rancangan Undang-undang. 



32. Dirjen Pelesatarian dan Konservasi Alam 

28. HPH PT Kalimanis Grup 

29. HPH PT Korindo Grup 

30. HPH PT Sumber Mas Grup 

31. HPH PT Sumalindo 

21. HPH PT Alas Kusuma 

22. HPH PT Barito Pasific Grup 

23. Dirjen Sarana dan Praasarana Departemen Pertanian 

24. Dirjen Peternakan Departemen Pertanian 

25. Mahasiswa IPB 

26. HPH PT Djajanti Grup 

27. PT Sierad Produce dan Komite Pemulihan Ekonomi 
Nasional 

19. Sekjen Kehutanan 

20. Gubernur Kalimantan Timur, Dirjen Pembinaan BUMN, 
PTPN V dan Masyarakat Kebupaten Pasir Kalimantan 
Timur 

17. 

18. 

13. 
14. 

l 5. 

16. 

11. Dirut HPH PT Hutan Domas Raya 

12. Dirut lnhutani I s.d V 
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l. Untuk mengantisipasi perubahan global, peningkatan 
peran swasta dan otonomi daerah, Komisi IV DPR-RI 
mendorong disempumakannya berbagai peraturan dan 
perundang-undangan di sektor transportasi, pos dan 
telekomunikasi oleh Pemerintah dengan melibatkan 

1. Bidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi 

A. Bidang Legislasi 

d. KOMISIIV 

a. Propinsi Riau 

b. Propinsi Sulawesi Selatan 

4. Reses Masa Persidangan JV, melaksanakan Kunjungan kerja 
ke; 

a. Propinsi Banten 

b. Propinsi Sumatera Barat 

ke; 
3. 

a. Propinsi Jambi 

ke; 
2. 

1. Reses Masa Persidangan I, melaksanakan Kunjungan Kerja 

KUNJUNGAN KERJA 
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2. BUMN sektor perhubungan merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Dephub sebagai regulator. Sesuai 
keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan 
Menteri Perhubungan tanggal 14 Maret 2001, Komisi 
IV DPR-RI menegaskan kembali agar Dephub 
mendesak kepada Pemerintah memberikan kuasa 
pemegang saham Pemerintah di BUMN sektor 
perhubungan kepada Menteri Perhubungan untuk 
memudahkan tanggung jawab pelayanan umum dan 
pengawasan. 

3. Mencermati In pres Nomor 6 Tahun 200 I ten tang 
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di 

B. Bidang Pengawasan 

L. Sehubungan dengan kenaikan harga BBM, yang 
mengakibatkan kenaikan tarif angkutan, Komisi IV 
DPR-RI meminta Departemen Perhubungan 
menetapkan kebijakan yang mengarah pada 
keberpihakan kepada penggunajasa transportasi umum 
secara adil, yang mekanisme pelaksanaannya dilakukan 
secara cermat, transparan sehingga tidak terjadi 
kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaan penyaluran 
dana subsidi. 

2. 

unsur masyarakat, pakar, asosiasi dan operator sebelum 
dibahas dengan DPR-RI. 
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6. Komisi IV DPR-RI dan Dephub sepakat untuk 
mendesak Pemerintah segera melakukan revisi terhadap 
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kepelabuhanan dan 
segera mengeluarkan PP baru yang lebih berorientasi 
pada efisiensi, efektivitas, dengan pendekatan yang 
lebih integral dan terpadu serta memperhatikan 
kepentingan berbagai pengguna jasa pelabuhan, 
sehingga proses pelayanan kepada masyarakat akan 
semakin rneningkat. 

5. Guna mengantisipasi kondisi prasarana perkeretaapian 
khususnya jalan dan jembatan kereta api, Komisi IV 
DPR-RI mendesak kepada Pemerintah melakukan 
investigasi terhadap prasarana kereta api untuk 
mengantisipasi kondisi prasarana yang secara teknis 
sudah sangat memprihatinkan. Sejalan dengan ha) 
tersebut, Pemerintah perlu menyelesaikan proses 
restrukturisasi PT Kereta Api untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 

masyarakat, dan dapat memberikan pelayanan yang 
optimal kepada masyrakat penggunajasa bus PPD. 

4. 



silang, 

9. Komisi IV DPR-RI mendesak kepada Pernerintah 
segera melakukan restrukturisasi sektor telekomunikasi 
dengan memperhatikan UU No. 36/1999 dan peraturan 
perundangan lainnya sehingga mernberikan peluang 
kepada swasta untuk berinvestasi di sektor 
telekomunikasi, menghindari adanya capital flight, 
efisiensi terhadap BUMN yang ada, sehingga tidak 
terjadi investasi ganda yang dilakukan BUMN sekaligus 
dapat memberikan peluang penerimaan negara bukan 
pajak dari restrukturisasi sektor telekomunikasi tesebut. 

10. Terkait dengan kesimpulan di atas, Komisi IV DPR-RI 
mendesak kepada Pemerintah segera menetapkan PP 
sebagai implementasi UU Nomor 3 6 Tahun 1999 
tentang Telekomunikasi. 

11. Menyikapi berkembangnya permasalahan KSO PT 
Telkom dan PT A WI di Divre III, Komisi IV DPR-RI 
mendesak Pemerintah melakukan langkah-Iangkah 
khusus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, antara 
lain dengan membentuk manajemen transisi sesuai 

8. 

7. Menanggapi pengadaan kapal nomor 23 dan nomor 24 
oleh Pemerintah, Komisi IV DPR-RI meminta kepada 
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13. Komisi IV DPR-RJ meminta kepada para Dirjen 
dilingkungan Dephub untuk mengkaji dan menetapkan 
kembali standard pelayanan um um pada masing-masing 
moda agar dapat sesuai dengan kondisi negara dan 
tuntutan masyarakat. 

14. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Pemerintah cq. 
Dirjen Perhubungan Udara untuk kembali 
mempertimbangkan dan mendorong agar PT Merpati 
Nusantara Airline dapat melaksanakan penerbangan 
Haji tahun 2002 dalam bentuk kerja sama dengan PT 
Garuda Indonesia dan Saudi Airlines atau bentuk lainnya 
yang dimungkinkan. 

15. Memperhatikan keterangan dan penjelasan yang 
diberikan oleh Dirjen Pembinaan BUMN dirasa belum 
cukup, selanjutnya akan diadakan rapat dengar pendapat 
lanjutan yang bersifat tertutup dengan Dirjen Pembinaan 
BUMN pada tanggal 10 Juli 200 I. 

16. Semangat Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 
Daerah, diminta kepada Angkasa Pura I dan Angkasa 

12. 

peraturan perundangan yang berlaku sehingga 
Pemerintah cq Dephub sebagai penanggung jawab 



20. Komisi IV DPR-Rl mendesak PT Angkasa Pura II 
proaktif merespons masih adanya masalah di terminal 
Ill TKI Bandara Soekarno-Hatta dengan melibatkan 
instansi terkait dan melaporkan kepada Komisi IV DPR- 
RI. 

19. Komisi IV DPR-RI mengucapkan selamat dan 
mendukung manajemen PT Angkasa Pura II atas 
predikat "AAA" yang diperoleh dari hasil audit kinerja 
PT Angkasa Pura II serta pembagian deviden kepada 
Pemerintah mencapai 83% dari laba usaha yang 
sebagian besar diperoleh dari sektor aeronautica. 

J 8. Komisi IV DPR-RI mendukung kinerja keuangan PT 
Angkasa Pura I yang dapat membukukan keuntungan 
yang 80% devidennya dibagikan kepada Pemerintah 
yang sebagian besar diperoleh dari sektor aeronautica. 

keuangan maupun pelayanan. Hal tersebut diusahakan 
dengan tetap memperhatikan tuntutan pengguna jasa, 
tuntutan masyarakat daerah, dan tuntutan kompetisi 
secara global, sesuai SK Dirjen Nomor SKEP/284/X/ 
l 999 tentang Tingkat Pelayanan (Level Service). 

17. 

Pura II meJakukan kajian terhadap hak-hak daerah yang 
dapat diperoleh dari sektor bandara secara baku sebagai 
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24. Komisi IV DPR-RI meminta kepada Pernerintah untuk 
memberikan keringanan kontribusi keuntungan PT Pos 

23. Dalam rangka menjaga performance dan pelayananjasa 
pelabuhan di Indonesia, Komisi IV DPR-RI memahami 
keinginan PT Pelindo I, II, III, dan IV untuk menata 
kembali sistem pengamanan pelabuhan, perusahaan 
bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat sesuai 
peraturan yang ada di bawah koordinasi PT Pelindo 
(single management) sehingga terjadi efisiensi, 
koordinasi dan peningkatan pelayanan.Untuk itu, agar 
dibentuk task force untuk melakukan pengkajian 
terhadap masalah tersebut, serta secepatnya di laporkan 
kepada Pemerintah dan DPR. 

Pelindo I, II, III, dan IV agar memberikan perhatian 
keada rnasing-rnasing pelabuhan, dapat melakukan 
langkah-langkah efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
dengan pengawasan yang ketat sehingga masing-rnasing 
pelabuhan mampu mandiri, kompetitif, baik kinerja 
keuangan maupun pelayanan. 

22. 

21. Sesuai kesimpulan RDPU 26 Februari 200 I butir 1 dan 
memperhatikan RDPU tanggal 20 Juni 200 I, Komisi 
IV DPR-Rl meminta Pelindo I, II, Ill, dan IV proaktif 



29. Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap 
substansi yang berkernbang dalam RDPU antara Komisi 

28. Komisi IV DPR-RI mendesak PT Pos Indonesia segera 
mematuhi maksud dan tujuan yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat meliputi kewajiban menempatkan 
tenaga kerja penyandang cacat sebesar minimal l % dari 
populasi tenaga kerja. 

2 7. Terhadap produk pelayanan pos terhadap jasa penjualan 
materai, Komisi IV DPR-RI mendukung agar 
Pemerintah meningkatkan bagian yang harus 
dibayarkan kepada PT Pos. 

peningkatan kesejahteraan karyawan, mempertahankan 
misi sosial, melakukan efisiensi dan modernisasi 
rnanajemen, sehingga masyarakat pengguna jasa pos 
dapat memahami berbagai tingkat pelayanan yang 
diberikan oleh PT Pos. 

26. 

25. 

Indonesia, agar dapat membiayai program 
pengembangan sarana dan prasarana perposan dan lebih 
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32. Untuk menyelamatkan operasi pelayanan 
telekomunikasi di Wilayah Divisi Regional III (Jawa 

31. Komisi JV DPR-RI dan Mitra KSO sepakat untuk 
melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap 
berbagai persoalan yang timbul di berbagai daerah KSO, 
khusus KSO di Divre III antara PT Telkom dengan PT 
Aria West International (A WI), Komisi IV DPR-RI 
sepakat untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui 
RDP dengan Deputi IV Kantor Menteri Koordinator 
Perekonomian selaku Ketua Tim Fasilitas Pemerintah 
RI untuk penyelesaian KSO Divre III Telkom, Dirjen 
BUMN, dan Dirjen Postel pada tanggal 5 Juli 2001 
dengan menghadirkan Komisaris dan Direksi PT 
Telkom, PT Aria West International, Ketua DPP Sekar 
Telkom, Ketua DPW Sekar Telkom Divre III, untuk 
mernbahas seluruh persoalan yang belum menunjukkan 
tanda-tanda penyelesaian, sebagai kontribusi atasfollow 
up Raker Komisi IV DPR-RI dengan Menteri 
Perhubungan tanggal 26 Juni 2001 yang lalu. 

30. 

IV DPR-RI dengan Mitra KSO Telkom, Komisi IV 



C. Bidang Anggaran 

1. Menunjuk kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri 
Perhubungan tanggal 14 Maret 2001, Komisi IV DPR- 
RI menegaskan kembali agar sektor transportasi yang 
sudah menjadi kebutuhan pokok mendapat porsi 
anggaran yang meningkat dengan mempertimbangkan 
pinjaman luar negeri (PLN) digunakan secara selektif dan 
transparan untuk proyek-proyek perintis, pengembangan 
Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta dalam rangka 
meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan yang 

34. Komisi IV DPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk 
melakukan audit atas penggunaan dana operasional 
sebesar Rp99 milyar. 

33. Komisi IV DPR-RI 
melakukan "due diligence" atas investasi secara 
keseluruhan yang telah dilakukan oleh PT Aria West 
International di daerah KSO Divre HI sebagai pedoman 
harga terhadap perhitungan valuasi dalam rangka 
penyelesaian konflik KSO antara PT Telkom dengan 
PT Aria West International. 
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di lingkungan Dephub yang mengacu pada fungsi masing- 
mas ing institusi. 

4. Sehubungan rencana Pemerintah memperoleh dana 
APBN dari sektor privatisasi Bandara Soekarno-Hatta, 
Komisi IV DPR-RI meminta PT Angkasa Pura mendesak 
Pemerintah mengkaji ulang rencana privatisasi tersebut, 
mengingat nilai privatisasi yang tidak signifikan. Target 
dana tersebut dapat dipenuhi oleh PT Angkasa Pura II 
dengan memberikan keleluasaan kepada PT Angkasa 
Pura II melakukan langkah-langkah khusus menutupi 
target dana dari sektor privatisasi bandara tersebut. 

5. Memperhatikan kinerja keuangan PT Pelindo I-IV yang 
telah mampu memberikan kontribusi kepada APBN dari 
pembagian deviden dengan prosentase yang cukup besar 
di atas 80%, Komisi IV DPR-RI mendesak Pelindo I, II, 
III, dan IV melakukan langkah-langkah khusus guna 
mengantisipasi defisit anggaran (APBN) yang masih 
berjalan sehingga investasi dan operasional pelabuhan 
tidak terganggu akibat besarnya bagian deviden yang 
diambil Pemerintah. 

3. 

2. 

mendesak, setelah melalui kajian bersama Komisi IV 
DPR-RI. 
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1. Dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan di 
bidang perumahan terutama RS/RSS, Komisi IV DPR- 
RI mendorong pada Depkimpraswil untuk mengambil 
inisiatif membentuk tim yang akan melakukan 
pembahasan penyediaan dana pembangunan dimaksud. 

2. Komisi IV DPR-RI mendorong agar Depkimpraswil 
mendesak pada pihak BPPN untuk segera mengalihkan 
saham BPPN pada PT JLJ kepada PT J asa Marga 
sebagai pengelola Jalan Toi Lingkar Luar Jakarta, 
terhadap kemungkinan besamya investasi pihak investor 
asing dapat mencapai 60% Depkimpraswil hendaknya 
berusaha membatasi maksimum 49% pada 
pembangunan Jakarta Outer Ring Road (JORR). 

B. Bidang Pengawasan 

tersebut, dari Perum Jasa Tirta I dan II yang berkaitan 
dengan pelaksanaan otonomi daerah dan perundangan 
yang berlaku serta kelancaran peningkatan perusahaan 
pengelolaan air baku. 

3. 

2. 

1. 

A. Bidang Legislasi 

2. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayab 
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pengelolaan jalan to! terutama tarif jalan to!. 

4. Mengenai eksistensi Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi (LPJK) berdasarkan pengamatan Komisi IV 
DPR-RI diperlukan upaya keras Pemerintah untuk 
melakukan pembenahan secara serius untuk 
menghindari penyalahgunaaan kewenangan yang 
dipesankan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 
tentang Jasa Konstruksi. 

S. Komisi IV DPR-Ri mendesak kepada Menkimpraswil 
untuk memperhatikan pengembangan sumber daya air 
dan pelestarian lingkungan di wilayah bendungan induk 
(Jatiluhur Perum Jasa Tirta II dan Karangkates di Perum 
Jasa Tirta I). Untuk tujuan tersebut perlu dnkungan yang 
cukup yang dapat ditempuh dengan cara: 

a. rnenyesuaikan tarif air baku yang dijual ke PDAM/ 
PAM, ke industri. 

b. menyesuaikan tarif listrik yang dijual ke PLN. 

6. Komisi IV DPR-RI rneminta Depkimpraswil untuk 
lebih mempercepat pembangunan prasaranajalan lintas 

3. Dalam rangka mendukung iklim investasi pengelotaan 
jalan tol, Komisi IV DPR-RI mendesak Depkimpraswil 



10. Komisi IV DPR-Rl sepakat dengan sembilan BUMN 
Jasa Konstruksi untuk meminta Pemerintah 
mengupayakan keringanan persyaratan yang ditentukan 
Negara/institusi pemberi pinjaman yang dipandang 
cukup memberatkan usaha jasa konstruksi nasional 
dalam menghadapi persaingan intemasional. 

9. BUMN Jasa Konstruksi per1u melakukan langkah- 
langkah pembaharuan (reformasi) terhadap paradigma 
lama menu ju paradigma baru, khususnya tentang konsep 
visi dan misi BUMN, yang diselaraskan dengan 
kebijakan pelaksanaan otonomi daerah, 

8. BUMN Jasa Konstruksi merupakan aset negara, untuk 
itu Komisi IV DPR-Rl berpandangan perlu didorong 
untuk lebih profesional dan efisien dalam melakukan 
program-program kerjanya untuk dapat mewujudkan 
BUMN yang kuat dan sehat di masa yang akan datang 
perlu diberi fasilitas agar dapat go international. 

7. 

selatan dari Ujung Kulon (Jabar) sampai ke Banyuwangi 
(Jatim) untuk mengurangi arus urbanisasi, peningkatan 
usaha petani dan nelayan, obyek wisata dan 
pengembangan produktivitas ko semi penduduk <. --. 
lainnya yang terisolasi. Afn:I<~.....-.-· 

160 



161 

15. Komisi IV DPR-RI berpendapat agar keputusan KKSK 
Norn or 0l/KKSK/04/2001 tanggal 11 April 200 l 
diberlakukan bagi debitur yang ada di BTN dan bank- 
bank pelaksana dalam lingkup BPPN. 

14. Dalam rangka menggerakkan sektor properti dan 
mernpercepat proses restrukturisasi debitur-debitur di 
sektor properti, Komisi IV DPR-RI, BTN, Perum 
Perumnas, REI dan Apersi mendesak KKSK untuk 
menetapkan kebijakan pola penyelesaian kewajiban 
deb itur untuk sektor properti dalam bentuk 
penyelesaian, baik tunai, restrukturisasi maupun aset 
settlement juga menjangkau debitur UKM (usaha kecil- 
menengah) di bawah Rp 5 milyar yang diperoleh dari 
bank pelaksana di luar BPPN. 

keterbatasan, sehingga diperlukan adanya tim yang 
dibentuk oleh REI, BTN, Perum Perumnas, Apersi dan 
Dirjen Permukiman Depkimpraswil untuk membahas 
penyediaan pembiayaan jangka panjang bagi 
pembangunan perumahan dan permukiman. 

12. 

13. 

11. Komisi IV DPR-RI dan BUMN Jasa Konstruksi sepakat 
untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 



1. Komisi IV DPR-Rl bersama Depkirnpraswil sepakat 
untuk melakukan langkah persiapan lebih awal membahas 
APBN 2002 yang akan datang. Untuk itu khusus 

C. Bidang Anggaran 

20. Dalam rangka mengupayakan pengambilan keputusan 
yang benar-benar objektif untuk kepentingan bagi 
terselenggaranya pembangunan Jalan Toi Lingkar Luar 
Jakarta (JORR), Komisi IV DPR-RI menganjurkan 
kepada Pemerintah agar proses tender melalui Right to 
Match (RTM) tetap dilakukan objektif dan terbuka serta 
memberi kesempatan yang sama bagi semua calon 
investor. 

19. Komisi IV DPR-RI mendesak PT Jasa Marga untuk 
segera mengajukan usu] kepada Pemerintah untuk 
mengadakan kaji ulang terhadap besaran bagi basil 
antara PT Jasa Marga dengan mitra usahanya guna 
menghindari kerugian di pihak PT Jasa Marga. 

18. 

17. 

16. Komisi IV DPR-RI mengharapkan agar Perum 
Perumnas, REI dan Apersi dalam pelaksanaan 
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- Membahas Perpu No 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

2. Dalam rapat-rapatnya, Komisi V DPR-RI telah 
melaksanakan tugas legislasi dan menyusun undang-undang 
guna memenuhi tuntutan reformasi dan sekaligus dalam 
rangka pelaksanaan GBHN Tahun 1999-2004, antara lain : 

I. Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah untuk 
dapat melaksanakan peraturan perundangan yang telah 
dihasilkan guna mengantisipasi perubahan sistem 
perekonomian pada tingkat nasional, regional dan global. 
Penyusunan/penyesuaian sistem perundang-undangan 
tersebut hendaknya dapat mengakomodasikan peningkatan 
iklim investasi, menciptakan hubungan perburuhan yang baik 
dan perlindungan terhadap lingkungan serta penciptaan good 
corporate governance. 

2. Bidang Perundang-Undangan 

e. KOMISIV 

2. 

mengenai pelaksanaan APBN 200 l, Komisi IV DPR-RI 
meminta pada Depkimpraswil untuk menyampaikan 



- Perlu penyempumaan UU No.1/1967 tentang Penanaman 
Modal Asing dan UU No. 611968 tentang Penanaman 
Modal Dalam negeri yang sudah tidak relevan lagi dengan 
perkembangan dunia usaha. 

- Untuk memperlancar kegiatan KPPU maka anggaran 
KPPU perlu ditetapkan didalam APBN . 

- Pemerintah perlu untuk meninjau clan mengkaji ulang UU 
No: 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. 

- Guna meningkatkan peran BSN dalam melindungi 
konsumen maka produk dalam negeri dan produk 
nasional dari masuknya produk impor perlu dibentuk 
UU khusus tentang Badan Standardisasi Nasional, atas 
Standar Nasional Indonesia (SNI). 

- Dalam melindungi usaha kecil/menengah dan pasar 
tradisional, maka pemerintah perlu segera menyususn 
draft RUU tentang Kegiatati Usaha Ritel Nasional/Asing. 

- Mengajukan UU tentang Kebudayaan Indonesia guna 
melindungi keberadaan benda-benda peninggalan. 

- RUU Keuangan Mikro 

- Membahas Perpu No 2 Tahun 2000 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 
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berpendapat bahwa perlu dibentuk UU khusus tentang 
Badan Standardisasi Nasional. 

2. Kondisi pabrik PT. Pupuk Kujang yang telah berusia 22 
tahun, walaupun masih dapat berjalan, namun nilai 
ekonomisnya sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu 
Komisi V DPR-RI merekomendasikan kepada pemerintah 
untuk dapat lebih memberikan perhatiannya agar 
pembangunan pabrik Kujang 1-B dapat segera terealisir. 

3. Komisi V DPR-RI mendukung upaya-upaya Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan dalam penunjukan direksi 
BUMN dengan melalui seleksi yang ketat sesuai dengan 
persyaratan-persyaratan yang ada. Apa bi la direksi BUMN 
tersebut dalam perjalanannya menunjukan kinerja yang 
sangat baik maka dapat dipertahankan, tetapi apabila 
kinerjanya kurang baik maka bisa segera diganti. 
Menyangkut pengangkatan Direksi pupuk yang ditetapkan 
sesuai dengan SK Menteri Keuangan kiranya prosedur 
tersebut dapat diperbaiki dan ditinjau kembali. 

5. Komisi V DPR-RI mendukung gagasan Depperindag untuk 
mernberlakukan Managemen Risiko Transaksi Impor 

1. 

Perindustrian dan Perdagangan 

2. BIDANGPENGAWASAN 



9. Dalam memenuhi kepuasan perlindungan terhadap 
masyarakat pemakai kendaraan bermotor di Indonesia, 
Komisi V DPR-RI menekankan kepada GAIKINDO agar 
dalam produksinya selalu memperhatikan kualitas/mutu 

8. Kornisi V DPR-RI mendesak PT. Semen Gresik, PT. 
Semen Padang dan PT. Semen Tonasa agar melakukan 
pengkajian terhadap perhitungan harga pokok produksi dan 
harga pokok penjualan, sehingga diperoleh penetapan harga 
berdasarkan harga setempat dengan memperhitungkan 
biaya distribusi, sehingga harga tersebut dapat diterima oleh 
masyarakat 

7. Dalam pelaksanaanotonomi daerah sesuai UUNo. 22/1999 
dan UU No. 2511999, maka Komisi V DPR-RI 
merekomendasikan kepada pemerintah C.q. Pemerintah 
Daerah agar dalam menetapkan kebijakan, khususnya yang 
berkaitan dengan BUMN, untuk tetap mengacu kepada 
obyektifitas dan realitas sehingga bukan semata-mata hanya 
meningkatkan PAD tetapi harus pula didasari pada 
kepentingan masing-masing yang bermuara pada suksesnya 
pelaksanaan otonomi daerah. 

6. 

(MRTI) dalam rangka membantu Dirjen Bea dan Cukai 
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12. Kornisi V DPR·RI mendesak pernerintah agar dalam proses 
privatisasi BUMN termasuk PT. Sarinah harus benar-benar 
dikaji secara mendalam dan bermuara kepada kepentingan 

11. Dalam rangka menghadapi persaingan-persaingan pada era 
globalisasi, khususnya yang menyangkut industri eletronika 
yang saat ini penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
produk-produk elektronikanya terhambat sebagai akibat 
BSN menunggak membayar iuran kepada IEC 
(International Electro Technical Commussion), Komisi V 
DPR-RI mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat 
segera membayar kepada IEC sehingga BSN dapat 
berfungsi lebih baik lagi, dan produk-produk elektronika 
yang beredar di Indonesia secara bebas. 

tergabung dalam Gabungan Elektronika Indonesia untuk 
memproduksi barang-barang sesuai dengan mutu dan 
Standar Nasional Indonesia sehingga keselamatan, 
kearnanan, ketahanan, kenyamanan dapat dirasakan oleh 
masyarakat pengguna barang-barang elektronik dengan 
dibarengi oleh harga yang terjangkau. 

10. 

produk dengan mengacu pada peraturan perundang- 
undangan yang berlaku khususnya UU No. 8/ 1999 dan UU 
No. 14/ 1992 serta memenuhi persyaratan ketetapan Standar 



15. Komisi V DPR~RI rnengharapkan KPPU dan instansi 
penegak bukum lainnya untuk selalu menjalin kerjasama 
dan melaksanakan komunikasi secara terpadu, agar 
penanganan perkara dapat terselesaikan secara tuntas,jelas 
dan tegas. 

14. Komisi V DPR-RI mendesak kepada pemerintah c.q Dirjen 
IKAHH yang merupakan salah seorang yang dimintai 
pertimbangannya untuk bakal calon Direksi BUMN 
khususnya yang berada dibawah bidang tugas Komisi V 
DPR-RI untuk tetap mendasarkan pada obyektivitas 
seseorang yang didasarkan puJa pada segi profesionalitas, 
loyalitas dan integritasnya, sehingga akan mampu 
membawa BUMN tersebut kepada kemandirian, 
profesionaJisme serta sekaligus akan dapat meningkatkan 
daya saing. 

dilakukan oleh pengusaha kecil utamanya menyangkut 
wilayah dan lokasi. 

13. 

bangsa dan negara. Khusus bagi PT. Sarinah, Komisi V 
DPR-RI mendesak pula kepada pemerintah agar 
dipertimbangkan adanya keikutsertaan karyawan memiliki 
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20. Komisi V DPR-RI mengharapkan para pengusaha makanan 
ternak untuk dapat menyediakan makanan ternak yang 
dibutuhkan para peternak unggas, udang maupun ikan 
dengan menetapkan harga yang wajar dan terjangkau, sebab 

19. Komisi V DPR-RI mengharapkan PT. Bumi Raya Group 
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga 
dalam melakukan penebangan kayu harus tetap memenuhi 
ketentuan yang berlaku. Disamping itu mengingat luas 
lahan HPH yang dimiliki oleh PT. Bumi Raya Group belum 
bisa memenuhi kebutuhan bahan baku yang diperlukan, 
maka Komisi V DPR-RI mengharapkan agar dalam 
rnemenuhi kebutuhan tersebut harus diperoleh dengan 
rnemperhatikan peraturan/hukum yang berlaku. 

18. Komisi V DPR-RI mendesak Pemerintah C.q. instansi 
terkait agar KPPU diberikan otonomi alokasi anggaran 
tersendiri, sehingga KPPU sebagai lembaga dapat 
mengelola dalam rangka membiayai keperluan 
operasionalnya, sekaligus dalam membayar gaji bagi SOM 
yang profesional dalam mendukung fungsi dan tugas-tugas 
KPPU. 

17. 

16. Dalam rangka mencegah perusahaan-perusahaan 
melakukan persaingan tidak sehat, Komisi V DPR RI 
mendesak Pemerintah untuk meninjau/mengkaji kembali 
seluruh kebijakan-kebijakan dan peraturan yang ada 

/A !ir·~ sehingga sesuai dengan ketea - aru.:tnn, ~ ! tahun 1999 
I <- (. ("\ 

tentang Larangan Praktek ,' onopoli clan Persamgan Usaha 
J\, 

Tidak Sehat. ·G , ' 



24. Dalam rangka menyelamatkan asset yang ada, sesuai 
dengan kewenangan BPPN seperti yang tercakup dalam 
PP No. 17 tahun 2000, BPPN memiliki satu kemampuan 
untuk mengambil tindakan hukum guna mempercepat 
proses restrukturisasi yang sedang dilakukannya. Namun 
demikian, Komisi V DPR-Rl memahami bahwa proses 
restrukturisasi mengalami kendala antara lain karena 
berbagai faktor yang kurang mendukung. Oleh karena itu 

23. Dalam rangka memberikan perlindungan dan 
meningkatkan kemampuan petani non plasma, Komisi V 
DPR-RI memandang perlu dibentuk koperasi yang 
melakukan koodinasi dan penyuluhan agar hasil dan harga 
pembelian TBS dari petani tidak dipennainkan tengkulak. 

22. Komisi V DPR-RI merekomendasikan agar pemerintah 
dalam memberikan persetujuan pendirian Pabrik Kelapa 
Sawit (PKS) hendaknya disyaratkan mempunyai kebun 
sawit atau memiliki perjanjian kerjasama dengan koperasi 
yang mencakup kebun dengan luas yang disesuaikan 
dengan kapasitas produksi PKS yang hendak dibangun. 
Karena ha) ini akan dapat menghindari efek negatif 
utamanya persaingan memperebutkan buah, pencurian dll. 

21. 

hal ini akan berpengaruh terhadap potensi pengembangan 
peternakan di Indonesia, disamping akan rnem berikan suatu 
kehidupan yang layak bagi para peternak di Indonesia. 
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26. Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah agar 
dapat mengimplementasikan secara konsisten UU No. 71 
I 996 tentang pangan, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan 
Konsumen clan PP No. 69/1999 tentang label dan iklan 
pangan serta peningkatan koordinasi secara efektif antara 

25. Komisi V DPR-Rl mendukung upaya penyusunan 
Rancangan U ndang-Undang Kawasan Perdagangan Be bas 
dan Pelabuhan Bebas Batam sesegera mungkin. Untuk itu, 
perlu segera dipersiapkan Rancangan Undang-Undang 
tersebut dengan sebaik-baiknya serta melakukan 
pernbahasan secara intensif Komisi V DPR-RI sependapat 
dengan Badan Otorita Batam bahwa sambil menunggu 
persiapan pembahasan RUU tentang Kawasan Perdagangan 
Bebas clan Pelabuhan Bebas Batam maka pemberlakuan 
PPN dan PPn BM untuk sementara tetap ditunda sampai 
dengan I Januari 2003. Penundaan tersebut diperlukan 
untuk menjaga kesinambungan iklim berusaha di Batam, 
dan sekaligus memberikan waktu yang memadai bagi DPR- 
RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai basil studi 
mengenai Batam serta RUU tersebut. 



28. Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada PT. Pusri untuk 
lebih hati-hati dan lebih meningkatkan pengujian terhadap 
tube amoniak prehater, sehingga kejadian atau bocornya 
tube amoniak prehater beberapa waktu yang lalu yang dapat 
membahayakan masyarakat dan Jingkungan tidak akan 
terjadi lagi di masa mendatang, Disamping itu Komisi V 
DPR-Rl mendukung upaya PT. Pusri untuk mengganti 
bahan amoniak prehater, memasang taber air yang 
permanen, menyempurnakan Prosedur Operasi Baku 
(POB) serta secara periodik selalu mengevaluasi aspek 
lingkungan. Dan kepada masyarakat yang mengalami 
kerugian atau lingkungan yang rusak, akibat kebocoran 
tersebut, maka PT. Pusri selayaknya bertanggung jawab 
dengan memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya. 

pelabuhan muat/negara asal, yang pelaksanaannya 
disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan pelaksanaannya diharapkan dapat 
dilakukan secara hati-hati oleh lembaga yang profesional 
dalarn bidang tersebut. 

27. 
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32. Komisi V DPR-RI sependapat dengan Pemerintah yang 
akan rnempertimbangkan pembayaran secara bertahap TDL 

Dalam kaitan ini Komisi V DPR-RI mengharapkan adanya 
pengawasan dari Pemerintah dalam bussiness to bussiness 
tersebut untuk mencegah terjadinya KKN. 

b. Negosiasi/perundingan mengenai pembayaran 
bertahap TDL 2000 dilakukan secara bussiness to 
bussiness yang saling menguntungkan (win-win 
solution) antara PT. PLN dengan kalangan industri. 

31. Sikap pemerintah terhadap kebijakan kenaikan TarifDasar 
Listrik (TDL) 2000: 

a. Kenaikan TDL 2000 tidak dapat dirubah lagi karena 
merupakan suatu keputusan politik dan berdampak pada 
RAPBN dan restrukturisasi PLN. 

PT. Semen Gresik Group untuk disesuaikan dengan jiwa 
dan semangat UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena 
itu puJa agar pemerintah segera menyampaikan proposal. 

30. 

29. Komisi V DPR-RI rnemberikan rekomendasi kepada 
Pemerintah agar pergantian Direksi PT. Semen Gresik 
Group dan anggota holdingnya dapat ditinjau kembali, 
karena pada pelaksanaannya tidak $,es ai- e!lgan prosedur 
dan perundang-undangan y .ng~rl~Ru.aa .~id~ga terjadi 
praktek-praktek KKN. ( 



36. Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada BKPM agar 
melakukan langkah-langkah strategis guna menjaring para 
investor menanamkan modalnya di Indonesia. Disamping 
itu, Komisi V DPR-Rljuga mendesak kepada Pemerintah 
untuk segera menciptakan iklim usaha yang kondusif antara 
lain; melalui terciptanya keamanan, stabilitas politik, 
kepastian hukum dan konsistensi dalam pelaksanaan 
peraturan kebijakan yang merupakan faktor pendukung 
utama bagi masuknya calon investor. 

35. Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada Direksi PT. 
Industri Sandang Nusantara untuk melaporkan Daftar 
lnventarisasi Masalah dari PT. Industri Sandang I dan PT. 
Industri Sandang II yang mengakibatkan kerugian negara, 
baik yang sudah diproses atau yang akan diproses dan 
masa]ah-masalah lain yang diduga merugikan negara. 

Sehubungan dengan itu Komisi V DPR-RI mendesak PT. 
Industri Sandang Nusantara untuk terus menindaklanjuti 
tuntutan ganti rugi dan penuntasan kasus pidananya. 

34. 

33. 

2000 khususnya kepada perusahaan-perusahaan industri 
yang sedang mengalami krisis/pailit. 
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41. Dalam rangka memberikan citra dan dampak yang positif 
bagi para pengusaha dan kalangan internasional pada 
umumnya, maka Komisi V DPR-RJ mengharapkan agar 
pemerintah untuk selalu konsisten dalam penetapan 
kebijakan di samping perlunya mensosialisasikan kebijakan 
yang telah ditetapkan tersebut. Sehubungan dengan itu, 

40. Komisi V DPR-RJ setuju untuk mendorong pemerintah 
memberlakukan UU Anti Dumping terhadap produk imper, 
khususnya dalam rangka melindungi industri dalam negeri 
dan mendorong peningkatan volume penjualan dalam 
negeri yang telah menunjukan perbaikan 

39. Untuk mernbantu negara memperoleh devisa dengan ekspor 
polyester ke negara-negara lain, maka Komisi V DPR-RI 
mengharapkan agar fasilitas PET ke perusahaan ekspor 
yang selama ini dihapuskan agar diberlakukan kembali, 
sehingga arus kas restitusi PPN tidak akan memakan waktu 
yang cukup lama dan akhirnya produksi polyester ini akan 
mempunyai daya saing yang cukup tinggi di pasar 
internasional. 

privatisasi tersebut 

38. 

37. Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk 
segera memperbaharui/menyempurnakan UU No. I Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 



44. Dengan membanjimya ban-ban atau ban bekas impor dari 
RRC dan Singapura di pasaran ban Indonesia, maka 
Komisi V DPR-RI mengharapkan kepada Pemerintah C.q. 
Deperindag dan instansi terkait untuk menyusun peraturan/ 
kebijakan pembatasan impor terhadap ban baru. Sedangkan 
untuk ban bekas impor yang temyata mempunyai kualitas 

43. Dalam rangka mernberikan perlindungan kepada para 
konsumen utamanya dalam hal keseJamatan, maka : 

a. Kornisi V DPR-RI mendesak pemerintah c.q. intansi 
terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap 
ban-ban, baik produksi dalam negeri maupun luar negeri 
agar memenuhi standar SNI (SNI-wajib) dan khusus 
bagi ban-ban impor harus melalui proses kesetaraan 
dengan standar intemasional atau melalui keharusan 
memperoleh SNI merk terlebih dahulu. 

b. Komisi V DPR-RI mendukung upaya Asosiasi 
Perusahaan Ban Indonesia untuk memperluas upaya 
penyebaran informasi tentang tata cara penggunaan ban 
yang aman bagi kendaraan. 

I nternasional. 

42. 

Komisi V DPR-RI mengharapkan agar KADIN bersikap 
lebih proaktif dalam turut memberikan pikiran dan gagasan 
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47. Komisi V DPR-Rl dan Deperindag sependapat bahwa 
berbagai indikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya 
relokasi industri perlu mendapatkan perhatian serius dari 
pemerintah. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya yang 
lebih sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menciptakan 
iklim usaha yang kondusif, sehingga disamping dapat 

46. Berkaitan dengan peran UKM dalam perekonomian 
nasional, Komisi V DPR-RI dan Deperindag sependapat 
bahwa peran UKM masih rendah yang disebabkan oleh 
berbagai kesulitan dan kelernahan-kelemahan. Oleh karena 
itu Kornisi V DPR-RI dan Deperindag berpendapat bahwa 
perlu adanya konsep yangjelas dan matang tentang klaster 
industri yang didalamnya ada kejelasan posisi UKM baik 
sebagai industri penunjang (supporting industry) maupun 
sebagai industri terkait (related industry) yang bermuara 
kepada kokohnya struktur perekonomian nasional. 

penetapan bea masuk tambahan anti dumping untuk impor 
carbon black yang mengakibatkan lemahnya posisi saing 
ekspor ban di Indonesia. 

45. 

dibawah standar untuk dilarang masuk ke Indonesia karena 



1. Dalam rangka melindungi benda cagar budaya dari tindak 
pelanggaran pengiriman benda cagar budaya dari Indonesia 
ke luar negeri, maka Komisi V DPR-RI mendesak 
pemerintah untuk segera mengirimkan draft RUU tentang 
"Convention on the mean of prohibiting and preventing of 
illicit traffic import., export and transferof cultural heritage" 

Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 

RI mengharapkan kepada PT. Chandra Asri Petrochemical 
untuk mengadakan perbaikan efisiensi dan kinerjanya. PT. 
Chandra Asri Petrochemcal merupakan salah satu industri 
hulu yang sangat strategis dan telah memberikan 
konstribusi yang besar bagi pertumbuhan industri-industri 
srrategis lainnya di tanah air. Untuk itu Komisi V DPR-RI 
mendesak kepada Pemerintah C.q. Menteri Keuangan agar 
segera menyelesaikan permasalahan yang menyangkut 
perusahaan ini secara realitis, konkrit dan transparan 
sehingga asset besar yang sangat strategis ini dapat 
diselamatkan dan dipertahankan dan selanjutnya dapat 
menyelesaikan semua kewajibannya. 

49. 

48. 

mencegah terjadinya reJokasi industri sekaligus dapat 
rnerupakan instrumen untuk menarik rninat investor- 
investor baru ke dalam negeri. 
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5. Dalarn rangka melestarikan candi-candi di Indonesia 
khususnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang 
merupakan monumen dunia rnaka Kornisi V DPR-RI 
rnerekornendasikan agar pemerintah c.q. instansi terkait 
untuk selalu peduli dan rnengadakan koordinasi terpadu 
dalam perawatan, pengamanannya, sehingga disamping 
akan menarik wisatawan nusantara maupun wisatawan 

4. · Komisi V DPR-Rl mendesak Pemerintah c.q instansi terkait 
untuk dapat menyelidiki kebenaran sejarah terhadap para 
pelaku sejarah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah 
terjadinya penipuan/pembelokan sejarah yang sebenarnya 
berakibat pada pembohongan terhadap bangsa dan negara 
khususnya generasi muda. 

Budaya oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 
berkaitan dengan pendaftaran, pengaturan kepemilikan, 
kewajiban pernilik dan pengaturan benda berharga baik di 
darat maupun di laut agar terjamin perlindungan terhadap 
benda cagar budaya dari kepunahan, kehilangan, penjualan 
dan perusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak 
bertanggungjawab, 

3. 

2. 

ke DPR-RJ guna dibahas bersarna sekaligus untuk 
mendapatkan persetujuan DPR-RI. 



8. Komisi V DPR-RI menghargai sikap masyarakat Aceh 
Tenggara dan Langkat khususnya, yang mempunyai 
komitmen kuat untuk melestarikan Taman Nasional 
Gunung Leuser. Namun mengingat saat ini rnasih terjadi 
perambahan hutan yang merupakan areal Taman Nasional 
Gunung Leuser yang berakibat dapat merusak narna 
Indonesia khususnya Taman Nasional Gunung Leuser 
dimata dunia internasional, maka Komisi V DPR-RI 
merekomendasikan kepada pemerintah c.q Instansi terkait 
maupun Pemerintah Daerah khususnya Pemda Aceh 
Tenggara/Langkat dengan dibantu kebijakan pernerintah 
secara luas untuk dapat lebih tegas menindak oknum- 
oknum yang melakukan pelanggaran tersebut termasuk 

7. Komisi V DPR-RI merekomendasikan kepada Pernerintah 
c.q instansi terkait untuk dapat mengalokasikan dana/ 
anggaran yang memadai bagi permuseuman nasional, 
sehingga dengan hal tersebut pengelolaan permuseuman 
nasional dapat dikelola secara profesional dan menarik 
utamanya dalam rangka pemeliharaan benda-benda 
bersejarah yang sarat dengan unsur pendidikan, kebudayaan 
juga obyek wisata. 

6. 

mancanegara guna meningkatkan devisa negara maupun 
citra bangsa dan negara juga akan tetap diakui sebagai 
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12. Dalam rangka melindungi keberadaan peninggalan benda- 
benda cagar budaya/purbakala, maka Komisi V DPR-Rl 
mendesak Pemerintah c.q. Departemen Kebudayaan dan 
Pariwisata untuk segera mengajukan RUU tentang 
Kebudayaan Indonesia 

I 1. Komisi V DPR-RI mendukung rencana pembentukan 
Indonesian Cultural Center/House of Indonesia oleh 
Departemen Kebudayaan clan Pariwisata di berbagai negara 
hal ini sangat diperlukan untuk memperkenalkan budaya 
bangsa, perJuasan budaya serta pelaksanaan promosi 
pariwisata yang ada di Indonesia. Dengan pembentukan 
in i diharapkan akan menjadi alat dalam rangka 
meningkatkan persahabatan antar bangsa. 

besar diantaranya sebagai paru-paru bumi, tempat hidup 
tanaman dan hewan-hewan langka yang perlu dilindungi, 
maka diharapkan kepada instansi terkait untuk dapat 
menjaga kelestariannya dan selalu memberikan pengarahan 
kepada masyarakat dikawasan tersebut untuk tidak merusak 
hutan dan habitat yang ada didalamnya. 

10. 

9. 

dalangnya sekaligus mengumumkan kepada rnasyarakat 
luas. 



kepada usaha kecil, menengah/koperasi yang merupakan 
tulang punggung pembangunan perekonomian nasional 
dengan memberikan counter-counter untuk memasarkan 
dan menjual produk-produknya seperti cindera mata khas 
bangsa Indonesia. guna meningkatkan kesejahteraan dan 
taraf hidupnya, disamping untuk memperkenalkan ciri 
khas/budaya bangsa Indonesia. 

15. Komisi V DPR-RI merekomendasikan kepada Pemerintah 
c.q. Menteri-menteri terkait untuk dapat melihat dan 
menilai pennasalahan pemogokan massal yang terjadi di 
Kartika Plaza Beach Hotel secara obyektif dan jernih. 
Sehingga diharapkan dengan tetap berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dicarikan 
solusinya agar penyelesaian permasalahan tersebut dapat 
memuaskan baik pihak menejemen Kartika Plaza Beach 
Hotel (KPBH) maupun pihak karyawan. 

16. Kornisi V DPR-RI memandang perlu Surat Keputusan 
Bersama antara Menteri Pariwisata dan Kebudayaan 

14. 

13. Bandar udara merupakan pintu gerbang masuknya para 
wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara 
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20. Komisi V DPR-Rl sependapat dengan ASIT A agar rencana 
pemberlakuan kembali pembayaran visa melalui "visa on 
the arrival" sebesar US $ 50 per-orang dapat ditinjau 
kembali karena hat ini sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kemajuan dibidang pasar bebas, serta akan 
merugikan industri pariwisata Indonesia. Untuk itu, Komisi 

19. Komisi VDPR-RI sependapat dengan PARFI maupun PPFJ 
bahwa untuk dapat menggerakkan kembali perfilman perlu 
dilakukan langkah-langkah dan antisipasi yang bersifat 
strategis guna mencegah adanya hambatan-harnbatan 
dalam mata rantai produksi, distribusi dan outlet film. 
Namun demikian Komisi V DPR-RI juga mendesak 
pemerintah untuk meninjau kembali peraturan-peraturan 
yang ada agar lebih kondusif dalam pengembangan film 
Indonesia. 

Uang Pesangon, Uan 

Rugi di Perusahaan. --~ 

18. Komisi V DPR-RI menghimbau PPF] agar dalam 
memproduksi film, baik Jayar Jebar maupun layar kaca 
disamping menempatkan film sebagai media hiburan atau 
tontonan harus mempertimbangkan etika dan budaya 
bangsa sekaligus sebagai tuntunan kepada masyarakat luas. 

17. 

dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 



2. Komisi V DPR-RI mendukung upaya Kantor Meneg 
Urusan Koperasi/UKM dalam rangka menetapkan program 
fasilitasi koperasi yang berorientasi ekspor dengan menjalin 
kerjasama antara Depperindag/Badan Pengembangan 
Ekspor Nasional (BPEN) melalui pendidikan dan pelatihan 
eskpor bagi Koperasi/UKM serta menjalin kerjasama 
dengan perbankan sebagai penyedia pennodalan ekspor 
Koperasi/UKM, sehingga dengan program fasilitasi 
tersebut diharapkan potensi ekspor Koperasi/UKM dapat 
ditingkatkan dengan memperoleh modal dari perbankan, 
sehingga upaya Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi/ 

pengembangan usaha skala mikro, kecil dan menengah 
melalui pernberdayaan koperasi dan UKM agar lebih 
efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan 
iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang 
seluas-luasnya. Disamping itu percepatan pemulihan 
ekonomijuga akan mempunyai arti penting bagi eksistensi 
bangsa lndonesia dalam percaturan ekonomi internasional 
termasuk dalam menghadapi tantangan dan peluang 
globalisasi ekonomi. 

V DPR-RI akan membicarakan masalah ini dengan 
pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. 
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c. Petani yang memiliki/mengelola luas lahan antara 0,5 
Ha sampai dengan 1 Ha. 

b. Petani yang memiliki/mengelola luas lahan kurang dari 
0,5 Ha. 

5. Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk 
tetap menagih dan menyelesaikan tunggakan KUT sebesar 
± 6,04 trilyun. Sedangkan bagi : 

a. Petani yang mengalami gaga! panen/bencana alam/ 
kerusuhan. 

dengan pijakan yang pasti yang pada akhirnya akan 
menciptakan koperasi/UKM yang efisien, produktif dan 
berdaya saing. 

4. Sub Bidang Koperasi/UKM Komisi V DPR-RI mendesak 
Pemerintah untuk memberikan pinjaman subordinasi 
sebesar Rp. 65.000.000.000,- dengan bunga lunak serta 
jangka waktu yang didasari pada rasa keadilan. Hal ini demi 
terselamatkannya Koperasi Asuransi Jiwa sebagai satu- 
satunya perusahaan asuransi yang berbadan hukum 
koperasi. 

3. 

UKM dalam penyiapan draft RUU Keuangan Mikro sangat 
diperlukan demi pengembangan keuangan mikro. 



9. Komisi V DPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk 
menertibkan para importir kedelai, utamanya para importir 
swasta/asing sehingga dengan hat tersebut diharapkan 

8. Dalam melaksanakan usaha penunjang berupa surety bond, 
costum bond, asuransi perdagangan dan penjaminan L/C 
impor dan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk ekspor, maka 
Komisi V DPR-Rl menyarankan kepada ASKRINDO 
untuk tetap mengutamakan usaha pokok sebagai asuransi 
kredit bank dengan menjalin kerjasama dengan para bank, 
baik bank umum maupun bank swasta sebagai penyalur 
kredit terutama kepada industri kecil dan menengah. 

7. Komisi V DPR-RI mengharapkan Pemerintah secepatnya 
mengeluarkan aturan-aturan yang memadai bagi usaha- 
usaha penjamin kredit. Khusus kepada PT. Bank Bukopin 
diharapkan untuk melakukan evaluasi usaha, dengan 
maksud supaya PT. Bank Bukopin menjadi Bank andalan 
bagi UKM dan koperasi. 

Bank-bank pelaksana. Namun demikian dalam pemberian/ 
penyaluran KKP kepada petani dari bank pelaksana tetap 
menjadi tanggungjawab Pemerintah. 

6. 
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tunggakan KUT dari petani, kelompok tani dan koperasi/ 
LSM kepada bank dengan meminta bantuan Gubemur serta 
Bupati/Walikota di wi1ayahnya masing-masing. Namun 
Komisi V DPR-RI mengharapkan agar Kantor Menteri 
Negara Urusan Koperasi dan UKM tidak lepas tangan dan 
ikut berperan aktif untuk pengembalian dana KUT serta 
melakukan tindakan terhadap koperasi/LSM fiktif secara 
hukum. Selanjutnya terhadap adanya keinginan dari 
sebagian masyarakat agar tunggakan KUT dan dana 
perkoperasian termasuk dana GLK dan dana lainnya yang 
dipinjam oleh koperasi dan telah macet belasan tahun 
agar dapat diputihkan untuk rnemperbaiki neraca koperasi 
yang bersangkutan. 

Oleh karena itu Komisi V DPR-RI sependapat dengan 
Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM, bagi 
penunggak KUT yang disebabkan oleh karena faktor seperti 
gaga! panen, gababnya tidak dibeli oleh Do1og/Bulog, 
ketiadaaan pupuk/adanya pupuk palsu maka bisa 
diputihkan dengan segera, akan tetapi bagi koperasi/LSM 
yang menyalahgunakan dana KUT tersebut kiranya dapat 

11. 

IO. 

adanya jaminan akan supply kedelai dan adanya jaminan 
kestabilan harga kedelai. 
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b. Komisi VI DPR-RI menyarankan agar program prioritas 
sistem organisasi baku dan khusus terhadap keberadaan 

a. Kornisi VI DPR-RI prihatin dengan proyeksi anggaran sektor 
pendidikan di dalam RAPBN Tahun 200 I yang hanya 3,8 % 
dari total APBN (Rp 295,113 milyar) atau hanya sebanyak 
minimal 0,8 % dari GDP. Padahal menurut UNESCO 
seharusnya 4 % dari GDP. Posisi anggaran inijauh menurun 
dari porsi anggaran yang diperuntukkan untuk sektor 
pendidikan pada APBN Tahun 2000 sebanyak 6 % dari total 
APBN atau 1,3 % dari GDP. Oleh sebab itu Komisi VI DPR- 
Rl akan terus mengupayakan peningkatan prosentase 
anggaran sektor pendidikan dari total RAPBN Tahun 2001 
agar sejalan dengan amanat Peresiden pada RAKERNAS 
DEPDIKNAS Tahun 2000, untuk meningkatkan Anggaran 
Pendidikan menjadi 25 % dari total APBN. 

1. Bidang Pendidikan Nasional 

f. KOMISIVI 

l2. 

diambil tindakan nyata yaitu diproses sesuai dengan 
prosedur hukum. Namun khusus bagi tunggakan UKM 
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f. Dengan masih adanya dualisme dalam penanganan 
pendidikan agama di daerah antara Departemen Agama dan 
Departemen Pendidikan Nasional mengakibatkan timbulnya 
kerancuan dalam penanganan masalah tersebut. Komisi VI 
DPR-RI menyarankan agar masalah tersebut segera dibenahi 
dengan meningkatkan koordinasi yang semakin baik antara 
Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. 

e. Komisi VI DPR-RI memandang perlu adanya kajian yang 
lebih mendalam terhadap sistem evaluasi hasil pendidikan 
sekolah yang lebih baik dan lebih tepat sebagai pengganti 
sistem Ebtanas yang berlaku sekarang ini. 

d. Dengan kondisi tingkat kualitas SDM di kalangan 
masyarakat terutama dalam situasi dewasa ini, maka peran 
Pendidikan Luar Sekolah sangat penting mendapat perhatian. 
Komisi VI DPR-Rl menyarankan perlunya peningkatan 
perhatian dengan mengalokasikan dana yang lebih memadai 
terhadap pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah. 

kreatif, dan berakhlak mulia. Karena itu pendidikan moral 
agama perlu lebih mendapatkan perhatian dalam kurikulum 
nasional kita yang akan datang. 

c. 

Lembaga Penjamin Mutu, dalam upaya mengejar mutu 
pendidikan yang telah tertinggal dari negara-negara lain 



k. Dalam rangka penuntasan pelaksanaan Wajib Belajar masih 
terdapat berbagai kendala yang memerlukan perhatian 
Pemerintah. Komisi VI DPR-RI berpendapat bahwa 
penuntasan Wajib Bela jar perlu dilaksanakan secara bertahap 
sesuai dengan kemampuan dana dari anggaran yang ada. Di 
samping itu pula perlu adanya laporan yang konkrit disertai 
dengan data dan angka yang akurat terhadap pelaksanaan 
Wajib Belajar 9 Tahun yang telah dilaksanakan sebagai 
dukungan dasar dalam penyusunan anggaran yang 
diperlukan. 

t. Komisi VI DPR-RI mengharapkan kepada Departemen 
Pendidikan Nasional agar program peningkatan perguruan 
tinggi swasta untuk pemerataan SOM lebih dipercepat. 

J. Masalah Penilaian pelaksanaan pendidikan dalam konteks 
otonomi daerah di masa yang akan datang. Komisi VI DPR- 
RI memandang perlu pemberdayaan perguruan tinggi di 
daerah-daerah untuk melakukan penelitian di dalam 
pelaksanaan pendidikan di masing-masing daerah dengan 
berdasarkan data-data pemetaan terhadap kondisi masing- 
masing kabupaten kota dengan capaian pendidikannya 
dengan membuat rumusan kategorisasi. 

h. 

g. 
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2. Bidang Agarna 

a. Pelaksanaan Anggaran Departemen Agama Tahun 
Anggaran 2001. 
Alokasi Anggaran Departemen Agama pada Tahun 
Anggaran 200 I sebesar Rp3.949.85 l.~77.000 terdiri dari : 
Anggaran Rutin sebesar Rp 3.062.22 l .007 .000,00 
Anggaran Pembangunan Rp 887.630.000.000,00 
Realisasi Anggaran Rutin sampai dengan akhir bulan Mei 
200 l sebesar : 32,59 %. Kendala yang ditemui dalam 
pelaksanaan Anggaran Rutin Tahun 2001 terletak pada 
keterlambatan penyampaian DIK kepada Satuan Kerja di 
Pusat dan Daerah, karena adanya ralat/pengurangan Satuan 
3 dari jumlah Rp 3.073.638.304.000,00 menjadi 
Rp 3.027.902.138.000,00 
Komisi VI DPR-RI menyarankan perlunya ketepatan waktu 
penyampaian DIK dimaksud. 
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d. Adanya kebocoran Anggaran di Departem en Agama 
hendaknya dapat diatasi secara intensif oleh internal 
Departemen Agama, namun mengingat posisi Departemen 
Agama dalam pembinaan kehidupan beragama dan akhlak 
karimah, maka kebocoran anggaran tersebut seharusnya 
tidak perlu terjadi. 

c. Berdasarkan TAPMPR No.VI/MPR/99 Behan tugas 
Departemen Agama cukup luas dan sangat strategis dalam 
rangka pembinaan akhlak bangsa, namun di sisi lain anggaran 
Departemen Agama sangat minim ( 1,25% daro total APBN), 
sehingga perlu penambahan yang signifikan. Komisi VI 
DPR-RI sepakat untuk diupayakan agar dapat terealisir 
berdasarkan kebutuhan riil yang dibutuhkan ± 6% dari total 
APBN disertai dengan dukungan data-data serta fakta yang 
benar. 

b. 
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menghilangkan dikotomi antara Pendidikan Swasta dan 
Pendidikan Negeri, Sekolah Agama dan Sekolah Umum; c. 
Melakukan peninjauan kembali terhadap UU No. 2 tahun 
1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional tentang dimuatnya 
standar Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah Umum 
juga pembenahan secara holistik untuk Pondok Pesantren; 
d. perlu dialokasi dana untuk Pondok Pesantren agar dapat 
masuk dalam program wajar 9 tahun, dengan syarat 
menambah tiga materi pelajaran (IPA, Matematika dan 
Bahasa Indonesia); e. Perguruan Tinggi yang semula 
targetnya sebagai Lembaga Keilmuan dapat dipadukan, agar 
menghasilkan para sarjana yang kualifaid ilmunya diakui 
masyarakat. 

f. Dampak pemberlakuan Otonomi Daerah, Komisi VI DPR- 
Rl berpendapat bahwa hendaknya : a. Perguruan Tinggi di 
Daerah bisa mengantisipasi masalah pengembangan 
wilayah. STAIN atau IAIN yang harus menjadi asset wilayah 
masing-masing dengan meningkatkan kurikulum dan 
kualitas Dosen; b. Untuk merubah image masyarakat tentang 
IAIN, maka diadakan kerja sama dengan Al-Azhar Cairo 
dan Ibnu Su'ud dalam dunia pendidikan keagamaan yang 

e. 

Komisi VI DPR-Rl menyarankan agar kebocoran-kebocoran 
seperti yang sudah terjadi dapat diminimalisir baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif. 



g. Komisi VI DPR-RI memandang perlu : a. Setoran BPIH lunas 
harus langsung dimasukan kepada rekening Departemen 
Agama; b. adanya kajian secara mendalam terhadap tabungan 
haji, agar dapat memberikan manfaat secara optimal; c. 
Mencermati dan evaluasi secara akurat terhadap pelaksanaan 
sistem zona dan paket pada BPIH tahun 2001; d. Adanya 
suatu kajian terhadap kemungkinan Bank Penerima Setoran 
(BPS) membuka pelayanan tabungan BPIH dalam bentuk 
dclar; e. Adanya suatu kajian terhadap kemungkinan, pada 
kemampuan dan peraturan, Bank Penerima Setoran (BPS) 
memberikan pinjaman dana untuk penyewaan gedung di 
Mekah; f. Memberikan kemudahan dan memberikan pilihan 
kepada jamaah, sebaiknya Bank Penerima Setoran (BPS) 
dapat diperbanyak, di samping itu BPS yang ditunjuk 
diprioritaskan memiliki kesiapan dalam hal infra-struktur; 
g, Upaya meningkatkan pelayanan BPIH terhadap jamaah, 
sosialisasi tentang BPIH harus lebih ditingkatkan; serta h. 
Pemberian souvenir yang selama ini diberikan oleh Bank 
Penerima Setoran (BPS), supaya terus dilanjutkan; i. Adanya 
pelurusan terhadap kesan, bahwa Bank Penerima Setoran 
(BPS) merupakan kasir dari Departemen Agama. 

Tenaga Dosennya direkrut langsung dari keduaUniversitas 
tersebut; c. Perubahan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistim 
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bahwa rencana pembangunan asrama Haji Indonesia di 
Makkah sesuai dengan penawaran dari investor masih perlu 
dikaji lebih lanjut, Pemerintah harus proaktif dan 
rnenghindari hal-hal yang berpotensi negatif. 

J TPIH Perempuan untuk jamaah haji perempuan selama ini 
di serahkan kebijaksanaannya kepada daerah embarkasi 
masing-rnasing. Komisi VI DPR-RI menyarankan agar 
TPIH Perempuan menjadi perhatian Menteri Agama 
dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang 
ditentukan. 

k. Komisi VI DPR-RI berpendapat bahwa Pelaksanaan 
pendaftaran jemaah supaya dipergunakan dengan sistem 
yang tidak memberatkan pada masyarakat, misalnya : 
Pembayaran BPIH tetap dengan mempergunakan uang yang 
berlaku yaitu rupiah; pelaksanaan wukuf di Arafah dan Mina 
diusulkan agar adanya perjanjian dengan pemilik rumah atau 
maktab masing-masing; adanya jaminan pengamanan 
terhadap barang yang ditinggal (tidak dibawa waktu wukut). 

I. Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Haji, selama ini 
sebatas pelaksanaan operasional di Arab Saudi. Komisi VI 
DPR-RI mengharapkan agar evaluasi pelaksanaan 

i. 

h. 



p. Perlindungan Pemerintah terhadap masyarakat yang 
mayoritas beragama Islam (muslim) dalam mengkonsumsi 

o. Masalah wakaf, Indonesia masih jauh ketinggalan bila 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bukan sekedar 
keterbatasan dana dan kendala administrasi, tetapi visinya 
memang belum jelas, Komisi VI DPR-RI memandang 
perlunya Pemerintah proaktif memfasilitasi penyelesaian 
gugatan tanah wakaf dan menyambut baik adanya pemikiran 
untuk Merintis Undang-undang tentang Wakaf serta perlu 
study banding ke negara yang pengelolaan wakafnya sudah 
ma Ju. 

juta, dan Jasa giro deposito = Rp.11.145 .412.324,- 
Kornisi VI DPR-RI menyarankan adanya basil audit Dana 
Abadi Umat per tahun dan menyambut baik terbentuknya 
Badan Pengelola Dana Abadi Umat dari unsur Pemerintah 
dan masyarakat dengan dasar Keppres Nomor 35 Tahun 
1996, jo Nomor 52 Tahun 1996. Namun demikian 
Departemen Agama telah memproses adanya peninjauan 
kembali, disesuaikan dengan UU No. 17 Tahun 1999 
(pasal 11). 

penyelenggaraan hajijuga mencakup sosialisasi tentang hak 
jemaah haji; pelayanan terhadap jamaah haji; perlindungan 
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Perpustakaan Nasional R.I. Propinsi sebesar 
Rp. 38.297.759.000,00. 

Perpustakaan Nasional R.I. di Ja-karta sebesar 
Rp. !6.152.719.000,00 

c. APBN Perpustakaan Nasional Tahun 200 I. 

1) Anggaran Rut in APBN Tahun 2001 sebesar 
Rp. 54.450.478.000,00: 

b. Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan BKNN untuk 
menanggulangi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
masalah narkotika. Komisi VI DPR-RI menyarankan agar 
ko leksi yang berhubungan dengan terbitan-terbitan 
keagamaan di semua agama sejauh terbitan tersebut dicetak 
dan disebarluaskan secara -resmi sudah ada pada 
perpustakaan. 

perpustakaan, karena sejauh ini banyak perpustakaan- 
perpustakaan baik pemerintah maupun swasta yang tidak 
mempunyai status. 

3. 



1) Anggaran Rutin (Pusat)sebesarRp.25.765.885.000,00 
dibandingkan dengan DIK tahun 200 l sebesar 
Rp. 16. I 52. 719 .000,00 terdapat kenaikan 59 %. 

d. Terhadap RAPBN Tahun 2002, Komisi VI DPR - RI 
sependapat dan memahami Program Kerja Perpustakaan 
Nasional yang menyangkut Program prioritas sebesar: 

l) APBN Tahun 2001 Perpustakaan Nasional baik Anggaran 
Rutin dan Anggaran Pembangunan agar tidak dilakukan 
pemotongan/pengurangan mengingat Anggaran yang 
diberikan negara jumlahnya sangat minim. 

2) Perpustakaan Nasional dapat melaksanakan anggaran 
berjalan dengan pertimbangan tepat waktu, serta seefisien 
mungkin, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan citra 
Perpustakaan Nasional. 

3) Sebagai sebuah Lembaga Negara, Perpustakaan 
Nasional mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek 
kehidupan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tolok 
ukur tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Komisi 
VI DPR-Rl berpendapat Pemerintah dapat memberikan 
anggaran yang layak. 

- Realisasi Anggaran Rutin Tahun 2001 sampai akhir 
Mei 2001 baru terserap Rp. 12.993.377.000,00 
(23 %). 
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b. RAPBN Tahun Anggaran 200 l untuk Anggaran 
Pembangunan diusulkan sebesar Rp.3.650.000.000,- yang 
akan digunakan untuk pembiayaan terhadap 6 program. 
Sedangkan untuk anggaran rutin disulkan sebesar 
Rp 14.977 .894.000,- yang akan digunakan untuk pembiayaan 
3 program pokok. 
Dengan adanya usulan anggaran tersebut diatas Komisi VI 
DPR-RI mengharapkan kepada jajaran ANRI agar lebih 
mernprioritaskan kepada program-program yang benar-benar 
menunjang kegiatan ANRI. 

sebesar 86 % atau sebesar Rp 9.0919.783.939,- dari alokasi 
anggaran sebesar Rp.10.515.977.000,-. Sedangkan daya 
serap untuk anggaran pembangunan sebesar 79 % atau 
Rp.2.345 .192.085,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 
2.976.332.000,-. 
Komisi VI DPR-RI mengharapkan kepada jajaran Arsip 
Nasional terhadap sisa anggaran tersebut kiranya dapat 
dilaksanakan dengan pertimbangan tepat waktu dan sasaran 
serta seefisien mungkin, sehingga dapat meningkatkan 
kinerja dan citra Arsip Nasional. 

a. 
4. Bidang Arsip Nasional 

f. 

2) Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 28.853.398.500,00. 



e. Upaya yang dilakukan oleh ANRI didalam meningkatkan 
peran serta masyarakat didalam kearsipan nasional melalui 
program yang dibiayai oleh APBN seperti penyuluhan 
rnelalui media massa, pameran serta kerjasama didalam 
bentuk program Diktat swadana dengan instansi lain juga 
kerja sama program dengan PlN. 

d. Kualitas SOM yang lemah dimanfaatkan untuk menata 
memori kolektif bangsa melalui ANRI. Untuk itu 
peningkatan kualitas SDM dan penempatan SDM yang 
memadai diperlukan untuk mengelola arsip nasional secara 
lebih baik. 
Komisi VI DPR-RI memandang perlu adanya dukungan 
anggaran yang memadai terhadap ANRI pelaksanaan tugas 
dan program arsip nasional dapat lebih ditingkatkan, 
sehingga misi yang diemban arsip nasional dapat 
dilaksanakan dengan baik. 
Sebagai contoh misalnya Arsip orde baru dan kabinet 
reformasi pembangunan hams segera ditarik agar bangsa ini 
tidak kehilangan jejak sejarahnya dan diolah oleh ANRI 
secara profesional. 

c. Kepedulian terhadap penanganan kearsipan amatlah rendah, 
kesadaran akan urgensi Arsip Nasional tidaklah berimbang 
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h. Pelaksanaan anggaran pembangunan ANRI dikembangkan 
dalam 2 (dua) sektor yaitu Sektor Aparatur Negara dan 

g, Dalarn peningkatan Pengelolaan Arsip Nasional Republik 
[ndonesia. Komisi VI DPR-RI secara moril mendukung apa 
yang menjadi program pokok ANRI yakni "menata sistem 
kearsipan nasional" dan pembaharuan untuk merubah pola 
pengarsipan. 

kernasyarakatan, misalnya melalui sayembara menulis 
tentang kearsipan, rnenitipkan kepada penulis-penulis buku 
dan cerita, pemberian hadiah kepada instansi atau kantor 
yang terbaik pengarsipannya ataupun talk show tentang 
kearsipan di media elektronik agar ditingkatkan 
pelaksanaannya. 
Komisi VI DPR-RI memandang perlu suatu langkah 
pembaharuan untuk merubah pola pengarsipan yang dapat 
menimbulkan irnplikasi terhadap jalannya sejarah masa lalu 
ataupun di masa depan. Di dalam prospektif ke depan 
misalnya, maka kegiatan dari pelaku sejarah atau pejabat 
negara sepatutnya setiap hari dicatat oleh ANRI secara 
cermat. 

f. 

Komisi VI DPR-RI meminta agar ANRI sepatutnya tidak 
hanyamengarsipkan dokumen birokrasi ataujalannya sejarah 



APBN Tahun 2001 sebesar Rp. 13.203.305.000,00, 
dipergunakan untuk: 

1) Anggaran Rutin: 

J. APBN Arsip Nasional R.I. Tahun 2001 

APBN seperti penyuluhan media massa, pameran, serta 
kerjasama dalam bentuk program Diklat Swadana dengan 
instansi lain sertajuga kerjasama program dengan Perguruan 
Tinggi Negeri. 
Komisi VI DPR-Rl menyarankan pentingnya sosialisasi 
ANRI tidak hanya terpaku pada rutin harian tetapi dapat Jebih 
dimodifikasi melalui pendidikan yang sifatnya embrional 
pada skala individu dan kemasyarakatan misalnya melalui 
sayembara menulis tentang kearsipan, menitipkan pada 
penulis-penulis buku dan berita, pemberian hadiah kepada 
instansi atau kantor yang terbaik pengarsipannya ataupun 
talk show tentang kearsipan di media elektronik agar 
ditingkatkan pelaksanannya. 

I. 

pengawasan dan Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
dilaksanakan dalam 7 (tujuh) proyek.Komisi VI DPR-Rl 

202 



203 

k. Kontroversi mengenai Dokumen Supersemar yang berada 
di Arsip Nasional. Perlu diupayakan dapat memanggil 
kembali Jenderal Purn. M. Yusuf sebagai saksi utama yang 
masih hidup tentang Surat Perintah Sebelas Maret 
(SUPERSEMAR) ke Komisi VI DPR-RI pada Masa 
Persidangan I Tahun 2001 - 2002. 
Bila yang bersangkutan berhalangan hadir karena 
kesehatannya, diharapkan Pimpinan dan atau ditambah 
beberapa anggota Komisi VI DPR-Rl untuk mengadakan 
kunjungan ke kediaman Jenderat (Purn.) M.Yusuf. 

Komisi VI DPR-RI sependapat tidak dilaksanakan 
pengurangan terhadap Anggaran Arsip Nasional mengingat 
anggaran tersebut sudah sangat minim. 
Komisi VI DPR-RI berharap ARSIP NASIONAL dapat 
rnelaksanakan anggaran yang sedang berjalan dengan 
pertimbangan tepat waktu serta seefisien mungkin, sehingga 
dapat meningkatkan kinerja dan citra Arsip Nasional. 

Real isasi sampai Mei 200 I terserap sebesar 
Rp 1.185.868.395 atau 18,62 %. 

Anggaran pemb~g 
Rp. 6.369.927.000,0.tl. 

b) Belanja Barang 

Rp. 5 .666.216.000,00 

Rp. 6.087.405.000,00 

a) Belanja Pegawai 
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5) Perlu pendataan kembali asset negara yang dimiliki eks 
Depsos/eks BKSN yang tersebar diseluruh propinsi/ 
kabupaten dan mengembalikan fungsi asset Depsos 
yang telah banyak dipindah/dibalik namakan oleh 
yayasan-yayasan tertentu, seperti kasus tanah dan 
gedung Cawang Kencanadi di Jakarta, Wisma 
Ciumbeluit Jabar. 

.. 
2) Kebijaksanaan prog am P. ~B tnnu ,...:R . ah~akit 

secara khusus dapat--d·ihmJut~Gan Karus didllJcung 
dengan 5 persyaratan yang perlu dipenuhi antara lain 
yang menyangkut masalah dana yang diberikan harus 
dalam bentuk block grant. 

3) Struktur organisasi Departemen Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial RI masih perlu dirancang kembali 
untuk lebih efisien dan efektif sesuai dengan fungsi, 
tugas, wewenang dan kedudukan dari Depkes, eks 
BKSN dan eks Meneg, Maskat. Komisi VI1 DPR-RI 
menyarankan dibentuknya tim perancang/penata 
struktur organisasi Depkessos tersebut. 

4) Perigobatan tradisional merupakan obat untuk 
membantu penyembuhan dan memperkuat daya tahan 
pasien. Namun demikian perlu pengawasan terus- 
menerus, 

1. 

A. PeJaksanaan Bidang Pengawasan 

g. KOMISI VII 
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12) Perlu dilakukan penelitian dan kajian Balitbang Dep. 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk mendapatkan 

rumah sakit bagi kawasan terpencil di daerah kepulauan, 
perlu mendapat perhatian dan dukungan bersama agar 
pemanfaatannya dapat optimal dan berkesinambungan, 

9) Menyambut baik program Pengembangan Obat 
Tradisional termasuk pemanfaatannya melalui sarana 
pelayanan kesehatan. 

10) Dep. Kesehatan dan Kesejahteraan sosial perlu menata 
kembali prosedur pemberian ijin bagi penyelenggaraan 
undian berhadiah, pengumpulan sumbangan sosial dari 
masyarakat dan melakukan pembinaan pengawasan dan 
peningkatan kualitas organisasi sosial, lembaga 
swadaya masyarakat, serta pekerja sosial dengan tetap 
mengacu kepada undang-undang yang ada. 

11) Dalam us aha meningkatkan dan mel indungi 
penggunaan Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif sampai 
bayi berumur enam bulan, maka Depkessos perlu 
memantau secara terus menerus pelaksanaan PP No. 
69 tahun 1999. 

7) 

8) 

6) Kornisi VII DPR-RI dan Dep. Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial sepakat untuk mengupayakan 



20) Berdasarkan evaluasi dari bahan rapat kerja dengan 
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, beberapa 

19) Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberian 
sertifikat kesehatan kepada TKI/TKW yang dikirim ke 
luar negeri perlu dipertegas. 

18) Ujung tombak pelayanan kesehatan terdepan seperti 
Puskesmas, Polides, Puskesmas Pembantu agar terus 
menjadi prioritas untuk ditingkatkan fungsinya melalui 
peningkatan sarana, alat dan obat-obatan serta sumber 
daya manusia (dokter, dan tenaga kesehatan lainnya) 
yang memadai agar pelayanan masyarakat miskin dapat 
terpenuhi. 

17) Menghadapi tuntutan kesadaran masyarakat bahwa 
pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga 
negara perlu ada perumusan tindakan yang mendasar 
baik dari sistern Yankes sendiri maupun sikap Tenaga 
Kesehatan yang memenuhi kriteria kesehatan, sebagai 
hak setiap orang. 

15) 

16) 

14) 

13) 

upaya terobosan dalam penanganan dan 
penanggulangan anakjalanan, WTS, pengungsi, korban 
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27) Dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1999 masalah 
gizi tidak mengalami perbaikan seolah-olah Political 
Will dari pemerintah kurang tinggi. Hal ini harus 

26) Depkes dan Kesos perlu berperan aktif dalam program 
resettlement pengungsi, dan pemberian paket bantuan 
yang tepat waktu. 

25) Perlu peningkatan pembinaan terhadap panti sosial milik 
pusat, daerah, dan masyarakat serta pemberdayaan 
komunitas adat terpencil. 

24) Program Karang Taruna perlu menekankan pada 
penanggulangan masalah remaja/generasi muda dan 
kegiatan pengisian waktu luang/libur, mengusahakan 
penyediaan lapangan olah raga/sarana olah raga bagi 
remaja, serta lebih mendorong program usaha swadaya 
sebagai modal kegiatannya. 

23) Perlu pengawasan yang ketat dalam penetapan sasaran 
penerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

cacat benar-benar terwujud. 

22) 

21) 



34) Tayangan iklan obat perlu dipantau sehingga sesuai 
dengan budaya Indonesia. 

33) Denda perlu dipertimbangkan kembali untuk diperberat. 

32) Peraturan yang ditanyakan oleh konsumen adalah 
tentang legalitas produk, efek samping dari produk dan 
legalitas dari produsen. 

31) Unit layanan pengaduan konsumen perlu 
disosialisasikan karena sangat bermanfaat. 

30) Konsentrasi tugas Badan POM adalah pada out put 
produknya, bukan kepada khasiat pengobatannya. 
Struktur Badan POM tidak disentralisasikan. 

29) Sebagian dana Kompensasi kenaikan BBM diusulkan 
untuk subsidi obat generic essential selain untuk buffer 
stock. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Departemen 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 

sehingga tidak banyak penyimpangan. Jangan sampai 
undang undangnya dibuat tetapi tetap dilanggar. 

28) 

menjadi titik tolak untuk menerapkan Undang Undang 
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2) Jumlah Pengungsi mencapai 913.283 jiwa dan 
pengungsi eks transmigrasi yang kembali ke Jawa dan 
Bali sebanyak36.896jiwa. Mengingat masalah yang 
dialami pengungsi semakin menderita dan 
mengenaskan, maka Komisi VII DPR-RI dan 
Departemen Tenaga Kerjka dan Transmigrasi RI 
sepakat untuk dalam waktu yang singkat diatasi, 
disamping harus terus ada upaya-upaya yang serius. 

l) Untuk mampu menangani masalah-masalah 
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian secara 
komprehensif, maka diperlukan perbaikan dan 
penyempurnaan struktur organisasi yang baik dan tidak 
berubah-ubah. 

2. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

37} Untuk transgenetik sudah ada label khusus dan perlu 
ada kesiapan yangjeli terhadap otonomi daerah, dimana 
pelaksana pada bagian ujung masih perlu ditingkatkan 
lagi supaya betul-betul kemandirian daerah dapat 
berjalan dengan baik. 

36) 

35) Perlu adanya kesiapan "buffer stock" obat untuk 
mengantisipasi kekurangan obat pada waktu otonomi 



ditempatkan. 

5) Disepakati perrfu adanya revisi Keputusan Menteri 
Tenga Kerja nomor KEP. 150/MEN/ 2000 Khususnya 
pasal 26, 16, dan 15 tercermin rasa keadilan dan 
keseimbangan antara pihak buruh I pekerja dengan 
pihak pengusaha 

6) Perlu pengembangan perluasan cakupan sistemjaminan 
sosisal tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu 
diciptakan sistem perlindungan TKI yang komprehensif 
mulai dari rekruitrnen, keberangkatan, selarna bekerja 
sampai saat pemulangan tenaga kerja tersebut. 

7) Altenatif pembentukan BUMD P JTKI sebagai salah satu 
upaya peningkatan perlindungan terhadap calon tenaga 
kerja Indonesia, sepenuhnya diserahkan kepada 
pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ada. 

8) Progaram transmigrasi yang berorientasi pada 
pembangunan wilayah yang berbasis pertanian 
diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja. Oleh 
karena itu perlu adanya perencanaan yang memadai agar 
sekecil mungkin dapat dihindari adanya kegagalan 
transmigrasi. 

4) 

3) 

untuk adanya rekonsiliasi. Khususnya pengungsi Tim- 
timmengingat memprihatinkan, maka Pemerintah agar 
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mempekerjakan TKI dan mengkoordinasikan 
kesepakatan ini kepada Departemen Luar Negeri dan 
Departemen Keuangan. 

1 1) Komisi VII DPR-RI sependapat dengan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi RI untuk merekomendasikan 
kepada Pimpinan DPR-Rl dan Presiden agar untuk 
sementara waktu menghentikan pengiriman tenaga kerja 
Indonesia ke negara-negara yang kurang memberikan 
perlindungan terhadap tenaga kerja asing khususnya 
tenaga kerja Indonesia. 

12) Komisi VII DPR-RI mendukung upaya Pemerintah/ 
Depnakertrans men ingkatkan kualitas dan produktifitas 
tenaga kerja dengan lebih memberdayakan lembaga 
pelatihan kerja pemerintah melalui pembangunan dan 
pengisian sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja 
(BLK) yang tersebar diseluruh Propinsi. 

13) Penanganan pengungsi Timar Timur pasca regristrasi, 
Jumlah pengungsi sampai dengan bulan 12 Juni 2001 
sebanyak 295.744 jiwa dengan pilihan sebagai berikut: 

10) 

9) Proses pemulangan TIU dari luar negeri yang telah 
diatur dengan Kepmenaker No. KEP/204/M/l 999 



a. Pemindahan tempat pemulangan TKI, ternyata 
bukan penyelesaian masalah bagi perlindungan TKI 
dalam proses pemulangannya. 

17) Proses pemulangan TKI dari luar negeri di Terminal 
III Bandara Soekarno Hatta masih banyak mengandung 
permasalahan antara lain: 

16) Komisi VII DPR-RI bersedia menjadi penengah dalam 
pertemuan tripartite antara pengusaha, buruh dan 
pemerintah. 

a. Kepmenaker no 78 tahun 2001 sempat ditunda dua 
minggu masa berlakuknya yaitu dari tanggal 16 
sampai dengan 30 Mei 200 I, dan pada tanggal 23 
Mei 2001 telah dilakukan pertemuan Tripartit, 
namun tidak menghasilkan kesepakatan . 

. b, Untuk mengatasi kemandegan masalah ini, 
dikeluarkan Kepmenaker nomor 111 tahun 2001 
namun masih belum dapatditerima oleh masyarakat. 

15) Salah satu alasan dikeluarkan k:ep1nen 78 talmn--20-01 
adalah adanya prates dari kalangan pengusaha ( 
APINDO I KADIN ) karena terialu memberatkan 
mereka. 

14) 

a. Memilih menetap di Indonesia sebanyak I I 1.537 
jiwa ( 98,02 % ) 
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19) Penempatan TKI ke luar negeri banyak menyimpan 
persoalan yang diawali dari kualitas sumber daya yang 
rendah, pemberian dokumen perjalanan yang 
berdasarkan pada ketidakbenaran dokumen 
pendukungnya. Pembuatan perjanjian kerja yang tidak 
dipahami oleh TIU yang bersangkutan dan serta tidak 
diberikannya perlindungan yang optimal selama TKI 
di luar negeri baik perlindungan hukum maupun 
perlindungan asuransi dan pada ujungnya adalah 
perlindungan pada saat kepulangan TKI luar negeri ke 
Indonesia. 

J 8) Perlindungan yang nyata dan efektif bagi TKI di dan 
ke luar negeri harus dimulai dari proses rekruitmen 
sampai dengan pemulangan dan karenanya memerlukan 
penanganan yang komprehensip dari hulu ke hilir, serta 
melibatkan berbagai pihak yaitu pemberi kerja, PJTKI, 
TKI dan Aparat Pemerintah. 

d. Pelayanan angkutan darat tidak layak dan tidak 
terkontrol. 

c. 

b. Mekanisme pemulangan TKI dari luar negeri yang 
diatur dengan berbagai keputusan menteri, terakhir 
dengan Kepmenteri No. 05/M/BP/2000 tentang 



perempuan baik di daerah, sektoral rnaupun organisasi 
perempuan yang ada. 

2) Melihat keadaan ekonomi masyarakat saat ini yang 
masih terpuruk, maka peserta KB yang drop out 
khususnya bagi Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I 
perlu dibantu Pemerintah dengan menyediakan alat 
kontrasepsi yang cukup secara gratis. 

3) · Untuk mencapai kesetarann pera dan pengarusutamaan 
jender dalam pembangunan, diperlukan kouta yang 
cukup untuk perempuan dalarn menempati posis 
strategis diberbagai aspek dengan tetap menghormati 
kodrat yang dimiliki. 

4) Mekanisme kelembagaan yang rnengelola 
Pem berdayaan Perernpuan dan peningkatan peran 
organisasi-organisasi wanita dalam menuju 
kernandirian, rnasih perlu intervensi Pernerintah agar 
tetap sesuai dengan visi dan rnisi Pemberdayaan 
Perempuan yang benar. 

5) Adanya konsep diperbolehkannya siswi SLTP I SL TA 
atau lembaga penddikan tertentu melautkan sekolah 

3. 

20) Perlu dibangun jaringan komunikasi on-line antara 
Depnaker, PJTKI, Imigrasi, Deplu, Asuransi dan 
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10) Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan I 
BKKBN perlu meningkatkan upaya penyelesaian 
masalah anak di Indonesia, khususnya yang 
berhubungan dengan Kesejahteraan dan Perlindungan 
Anak sesuai dengan Keppres No. 163 Tahun 2000. 

9) Komisi VII DPR-RI memahami dan sangat mendukung 
rencana program KB dalam meningkatkan partisipasi 
pria dalam ber-KB sampai untuk kurun waktu 5 tahun 
ke depan. Hanya pada saat sekarang adanya keterbatasan 
pelaksanaan masih terbatas. 

8) Menyambut baik atas keinginan dari Menteri Negera 
Pemberdayaan Perempuan I Kepala BKKBN bekerja 
sama dengan LSM dalam menyikapi sanksi yang 
diberikan bagi pelanggar tayangan perfilman. 

7) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan agar 
meningkatkan koordinasi dengan instansi - instansi 
terkait dalam rangka perlindungan TKW dan lebih 
meningkatkan kerja sama dengan negera TKW 
ditempatkan. 

menunggu Kepp.~es 
kelengkapan tersi"bu . 

6) 

apabila terjadi kehamilan, dilatar belakangi pengaduan 
orangtua yang anaknya menjadi korban pemerkosaan 
dan hams berhenti sekolah. Hal ini masih dalam bentuk 



16) Komisi VII DPR-RI berharap agar program 
Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 
(PKTP) yang sudah dijadikan "gerakan" PKTP seperti 
halnya pada program KB dan program-program lainnya 
yang telah berhasil lebih disosialisasikan secara luas. 

15) Masalah "Kekerasan Terhadap Perempuan" dan 
kekerasan dalam rumah tangga perlu dijadikan isu 
nasional. Sebelum undang-undang tentang hat ini 
diundangkan perlu dikeluarkan Instruksi Presiden agar 
perhatian dan tindakan antisipasi dapat dilakukan. 

14) Perlu dilakukan koordinasi dalam mengatasi masalah 
"Trafficking" terhadap perempuan dan anak dengan 
semua pihak terkait dan perlu dipertegas sanksi kepada 
pelaku. 

13) Peran serta masyarakat dari semua lapisan dalam 
pencapaian keluarga berkualitas pada tahun 2015 perlu 
dioptirnalkan. 

12) 

L 1) Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan I 
BKKBN perlu meningkatkan koordinasi dengan Kantor 
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Komisi VII DPR-RI dan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi RI telah sepakat untuk melakukan general 
review atas berbagai peraturan perundang-undangan bidang 
ketenagakerjaan melalui suatu diskusi antara pemerintah, 
pengusaha, serikat pekerja/buruh, pakar dan perwakilan 
multi nasional corporation/ perusahaan asing, yang 

2. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pengerahan TKI keluar negeri selama ini hanya didasarkan 
pada Peraturan Menteri, dirasakan perlu ditingkatkan 
statusnya menjadi Keputusan Presiden bahkan ada yang 
mengusulkan untuk menjadi undang-undang, sehingga 
memiliki kekuatan yang Jebih mengikat. 

Dalam upaya mencip~ sremf'\P,,fl: ana ke hatan, 
perlu dibuat aturan-aturan yang memayunginya. RUU 
JPKM sebagai salah satu solusi terhadap pendanaan 

· kesehatan perlu dibahas dan diagendakan dalam waktu yang 
tidak terlalu lama. 

a) UU POM sedang dalam persiapan bahan-bahan materi. 

b) RUU Hak Paten telah memasukkan hal-hal yang berkaitan 
dengan pengadaan obat paten. 

1. 
B. Pelaksanaan Bidang Legislasi 
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1) Realisasi Anggaran Rutin Dep. Kesehatan tahun 2000 
sampai dengan bulan Mei 2000 sebesar Rp. 
182.428.0 I 0.000,- atau 13, 10 % . Sedang daya serap 
Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 77.801.542.000,- 
atau 11,3 l %. Hal ini menggambarkan bahwa daya serap 
masih sangat kecil, karena itu perlu ditingkatkan 
mengingat anggaran tahun 2000 akan berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2000. 

2) Rancangan anggaran Dep. Kesehatan tahun 200 l 
sebesar Rp. 6,93 l.107.651.000,- yang terdiri dari 
Anggaran Rutin sebesar Rp. 2.384.451.651.000,- atau 

l. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 

C. Pelaksanaan Bidang Anggaran 

3) Komisi VII DPR-RI rnengharapkan agar Kantor Meneg. 
Pemberdayaan Perempuan I BKKBN lebih pro-aktif 
dalam memberikan masukan untuk menyusun Peraturan 
Pemerintah I Keputusan Presiden guna menopang Undang 
Undang nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999. 

dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

2) Upaya perbaikan huku 

3. 

difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. 
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6) Alokasi dana sektor Kesehatan perlu terus 
diperjuangkan peningkatannya agar sesuai standaryang 
dianjurkan WHO yaitu minimum 5 % dari PDB/GDP, 
atau 15% dari APBN dan APBD. 

5) Pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Departemen Kesehatan TA 2001 sebesar Rp. 434,5 
miliar atau naik 32% dari TA 2000. PNBP pada tahun 
2001 ini harus dicapai melalui 308 satuan kerja, karena 
138 satuan kerja diserahkan ke daerah. Dengan 
demikian jumlah satuan kerja sedangkan target PNBP 
naik. Untuk itu Depkessos agar jangan menempuhjalan 
menaikkan tarif pelayanan untuk mencapai target. 

4) Besarnya rencana anggaran POM masih memerlukan 
adanya peningkatan mengingat banyaknya beban tugas 
yang cukup berat, antara Iain yang menyangkut kegiatan 
pengawasan I pemeriksaan obat palsu dan narkotika. 

program prioritas. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan 
pengawasannya. 

3) 

naik 83 % dari alokasi DIK tahun 2000 sebesar Rp. 1 ,29 
triliun, dan Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 
4.546.655.910.000,-. Peningkatan alokasi anggaran 



12) Diharapkan ada pertemuan yang transparan antara Dep. 
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan yayasan 

11) Aset tanah cawang adalah aset negara yang tidak terlihat 
pelimpahannya oleh Dep. Keuangan melalui BKSN 
kepada Dep. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 
Wewenang dari tim ini adalah penyelidikan bukan 
penyidik dan perlu diubah dan sudah jelas 
penyelesaiannya di departemen bukan di tim. 
Sedangkan tanah di jalan Sabang diruislag dan perlu 
ditata ulang sistem ruislag sesuai dengan Undang 
U ndang Pokok Agraria. 

10) Alokasi Indeks anggaran yang menjadi perhatian 
anggota Sub Komisi Anggaran Kornisi VII DPR-RI 
agar tetap diperjuangkan sesuai dengan kebutuhan riil , 
untuk menampik bahwa ketidakmampuan departemen 
untuk melaksanakan APBN dan dana Sekjen sebaiknya 
tidak ada. 

9) 

8) 

7) Dengan sernakin rneningkatnya tantangan yang dihadapi 
Dep. Kes dan Kesos dalam upayanya untuk memenuhi 
kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dan sosial 
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3) Jumiah rancana anggaran Depnakertrans tahun 2002 
sebesar Rp 1.147.528.645. l 00,-yangterdiri dari anggaran 
rutin sebesar Rp 191.364.285.000,- dan anggaran 
pernbangunan sebesar Rp 913.664.360. I 00,- serta 
anggaran untuk penanganan pengungsi pasca regristrasi 
sebesar Rp 42.500.000.000,- 

l) Depnakertrans mengalami kekurangan anggaran rutin 
sebesar Rp. 29.189.498.000,- antara lain termasuk untuk 
gaji pegawai sebesar Rp.12 milyar, Komisi VII DPR- 
RI merekomendasikan agar kekurangan anggaran tersebut 
kepada Departemen Keuangan RI melalui Dirjen 
Anggaran. 

2) Dukungan anggaran tahun 2001 Depnakertrans sebesar 
Rp 784.664.173.000 yang terdiri dari anggaran 
pembangunan sebesar Rp 659 .625 .314.000,- dimana Rp 
84.886.000.000,- merupakan bantuan luar negeri, serta 
anggaran rutin sebesar rp 125.038.859.000,-Realisasi 
anggaran pembangunan untuk fisik program sebesar 
18.39 % dan dengan penyerapan anggaran sebesar 9,58 
% atau 47.934.964.000,- 

2. 

yang terkait dalam usaha meluruskan aset negara dan 
disetujui adanya Japoran berkala tentang masalah aset 
dan untuk menjadi bahan terutama aset yang berada di 
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I. Pennasalahan di GP. Jamu adalah beredarnya obat 
tradisional asing yang tidak terdaftar dan mengandung 
bahan kimia obat, kurangnya pengawasan Dirjen 
Pengawasan Obat dan Makanan, minat yang besar 
menggunakan obat tradisional asing terutama dari 
negara RRC, penempatan petugas Ditjen POM di 
bandara laut maupun darat. Selanutnya diusulkan pula 
agar dana APBN untuk Ditjen POM dapat ditingkatkan 
serta dana pendaftaran agar besarannya ditinjau 
kembali dengan membedakan skala perusahaan seperti 
skala besar, menengah dan besar serta biaya serta biaya 
pendaftaran dimungkinkan ada keinginan dari GP. 
Jamu menyampaikan sumbangan kepada Pemerintah 
untuk meningkatkan intensitas instansi terkait dalam 
hat ini Ditjen POM. 

D. Rapat Dengar Pendapat Um urn 

1. Bidang Kesehatan dan Kesejaheraan Sosal 

a. GP. Jamu dan Obat tradisional 

3. Bidang Pernberdayaan Perernpuan 
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Rekomendasi dari Komite Penghapusan Bensin 
Bertimbal adalah : 

l) Bahwa penghapusan bensin bertimbal harus segera 
diterapkan emission control dimana hal ini akan 
meningkatkan PDB dan pendapat semuajenis rumah 
tangga serta stabilnya pemerataan pendapatan; 

2) Perlu penerapan teknologi pengliangan min yak 
sehingga menghasilkan bensin tanpa timbal yang 
merniliki bilangan okta tinggi; 

3) Perlu penerapan bensin tanpa tirnbal di DKI Jakarta 
Januari 2001 dengan suplai barn Kilang Balongan 
yang saat ini memiliki kapasitas itu; 

4) Perlu ditetapkan kebijakan harga melalui kebijaaan 
disinsentif bagi energi tidak bersih sehingga bensin 

b. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) 

dan meningkatkan basil pertanian serta diharapkan 
jamu dan obat tradisional dapat menjadi tuan rumah 
di negaranya sendiri dan menjadi tamu terhonnat bagi 
negara lain. 

3. 

2. Masalah penggunaanjamuatau istilah sebaiknya tidak 
diatur oleh Pemerintah, begitu pula mengenai 
periklanan dan uji klinis serta diharapkan kerjasama 



l) Di dalarn RDPU Pihak IOI (Ikatan Doter Indonesia) 
menjelaskan tentang ketidak hadiran Ikatan Dokter 
Spesialis Mata, Ikatan Dokter Spesialis Jiwa dan 

c. RDPU dengan MKEK IDI, Tim Dokter Kepresidenan, 
Himpunan Dokter Ahli Syaraf, Himpunan Dokter 
Ahli Mata, Himpunan Dokter Ahli Jiwa, HPI dan 4 
(empat) Dokter yang melakukan observasi terhadap 
kesebatan presiden 

7) Perlu menggalkang peran masyarakat, organisasi 
lingkungan hidup, lembaga swadaya masyarakat dan 
pemerintah serta stake holder lainnya guna 
mendesakkan kebijakan bensin tanpa timbal sesuai 
dengan kapasitasnya, dengan perspektif peningkatan 
kesejahteraan masyarakat melalui konversi energi 
bersih. 
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6) Tim Dokter Kepresidenan adalah merupakan Lembaga 
Fungsional yang memberikan pelayanan kesehatan 
kepada Presiden berserta keluargannya, Wakil 
Presiden beserta keluarganya, dan pelayanan tertentu 
yang diberikan bagi Pimpinan Lembaga Tinggi dan 
Tertinggi Negara, para menteri serta para mantan 
presiden dan mantan wakil presiden; Lembaga ini 
berada langsung di bawah presiden dan 

5) Selama ini Tim Kesehatan Kesehatan Presiden diatur 
dengan Keppres, yaitu Keppres Nomor 164 Tahun 
1999 clan tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Dokter 
Kepresidenan; dan Keppres Nomor 384 Tahun 1999 
tentang Pengangkatan Tim Dokter Kepresidenan. 

4) Pemeriksaan tersebut sebaiknya diatur dengan Tap 
MPR, atau Undang undang yang di dalamnya 
menyangkut reward dan punishment. Hal ini dimaksud 
untuk menghidarkan adanya pengkultusan terhadap 
individu dan turunan tradisional yang tanpa 
berdasarkan pengalaman atau pembinaan leadership. 

Ikatan Dokter Spesialis Syaraf, karena sudah terwakili 
oleh Ketua IDI dan apabila nanti kehadiran mereka 
dibutuhkan, nanti akan datang. 



1) Berkenaan dengan profesi Kedokteran, dokter belum 
dilindungi oleh UU yang memadai, yaitu yang 
mengatur hubungan dengan medik dan pasien, 
hubungan antar tenaga medik, dan tenaga medik 
dengan sarana pelayanan kesehatan. Selain itu juga 
untuk mengantisipasi AFTA 2003, yaitu masuknya 
tenaga medik asing ke Indonesia dan sebaliknya. 

2) Undang undang ini nantinya diharapkan berisikan 
materi penyelenggaraan praktek kedokteran dan 
peradilan profesi tenaga medik. 

3) Perlu segera dibentuk institusi indipenden dan otonom 
(Medical council), yang beranggotakan pemerintah 
(Depkes Kesos, dan Depdiknas ) Masyarakat dan 
Profesional, yang bertugas menata berbagai aspek 
profesi kedokteran yang antara lain standar pendidikan 
profesi, registrasi tenaga medik, penapisan Iptekdok, 
pembinaan tanaga medis. 

4) Badan ini nantinya akan menilai kemampuan para 
dokter yang akan berprofesi. Hal ini berguna untuk 
menghindarkan masyarakat dari praktek kedokteran 
yang merugikan. 

d. 

bertanggungjawab kepada presiden dan; pelayanan 
yang diberikan selama 24 ( dua puluh empat ) jam. 
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2) Perlu dilakukan pertemuan lanjutan untuk melakukan 
pengkajian secara menyeluruh tentang " system 
Pembiayaan Kesehatan dan Efektif dan efisien" 
dengan melibatkan berbagai pakar pada bidangnya. 

3) Perlu dilakukan pengamatan terhadap system 
pembiayaan kesehatan yang telah berjalan baik dari 

I) Memahami masalah pembiayaan kesehatan rnenjadi 
sesuatu yang perlu dicarikan jalan keJuar, karena 
semakin lama pembiayaan kesehatan semakin mahal 
dan tidak terjangkau oleh kelompok bawah. 

f. Semiloka tentang Pembiayaan Kesebatan 

4) Guna menghadapi AFTA 2003 dan globasasi, perlu 
segera dibahas RUU tentang farmasi dan Kedokteran. 

3) Pemerintah diharapkan mempertahankan subsidi 
terhadap obat generik. 

disejajarkan dengan kebutuhan pokok, selanjutnya 
YLKI diharapkan ddapat membantu sosialisasi tentang 
masyarakat peduli obat. 

e. 

5) Perlu dibentuk peradilan profesi tenaga medik, yang 
melibatkan ahli hukum dan profesi kedokteran, yang 
tetap berada didalam peradil . .u · ·Ul!l~ dan tentunya 
disesuaikan dengan i-sfem, fiu~u"tri, Sftng:-,_berlaku di 
Indonesia. " 



6) Pembentukan Krisis center untuk TKI harus 
rnelibatkan PJTKI, LSM dan DPR, dan hat ini harus 
ditidak lanjuti dengan terbitnya SKB 

3) PerJu adanya Law Enforcement dan penanganan yang 
jelas tentang pemanfaatan terminal 3 untuk 
pemulangan TKI. 

4) 1 Tentang atase tenaga kerja dan MOU dengan negara 
penerima TKI, akan dibuatkan rekomendasi khusus 
kepada pemerintah dalam hal ini Depdagri dan 
Depnakertrans. 

5) Finance support untuk TKI perlu ada mekanisme 
khusus dan aturan yang Iebih rinci, apakah nanti akan 
dalam bentuk bank umum atau khusus. 

memberikan masukan, dan memasukan di dalamnya 
Badan Penyelenggara TKI di dalam salah satu 
pasalnya. 

2) Perlu adanya klarifikasi kepada pemerintah tentang 
pemungutan, seperti PP Norn or 92 tentang Punguntan 
sebesar US $ 15 dan pungutan sebesar 40 real di KBRI 
Arab Saudi 

2. 

keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh 
setiap system. 
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I) Pemberdayaan perempuan sangat terkait erat dengan 
pemberdayaan rnanusia dan masyarakat Indonesia. 
Ketidak adilan dan ketidaksetaraan jender di 
masyarakat disebabkan terutama karena steroetipe 
tradisional dan kesalahan interpretasi terhadap ajaran 
agama, Keadilan dan kesetaraan jender perlu 
diperjuangkan oleh perempuan dan laki-laki bersama- 
sama. 

b. RDPU dengan Program Studi Kajiao Wanita 82 UI, 
Komnas Perempuan, PPK Pusat, Forum Kesehatan 
Pere mpuan, Prof. Dr. Musdach, Ketua Wanita 
Khatollk, Ketua Wanita Kristen, Ketua Wanita 
Bud his dan Ny. Tosari Widjaja, 5 Juli 2001 

2) Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar dan 
dalam negeri dalam bab penempatan tenaga kerja serta 
menggagas Bab Perlindungan Hak Reproduksi Bagi 
Tenaga Kerja Perempuan dalam UU Pembinaan dan 
Perlindungan Ketenagakerjaan. 

l 999 dan terakhir adalah masuknya hak anak dalam 
Amandemen II UUD 1945 Bab X A Pasal 28 B. 

a. Koalisi Perempuan Indonesia 

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan 



5) Organisasi Sosial Keagamaan Perempuan dengan 
kegiatan yang telah dilakukan sejauh ini perlu 
mendapat perhatian khusus agar dapat lebih 
berpartisipasi dalam pembangunan meningkatkan 
keadilan dan kesetaraanjender. 

6) PKK sebagai suatu gerakan perlu melakukan 
sosialisasi tentang perubahan paradigma dan 
pandangan tentang PKK selama ini sehingga peran 
serta masyarakat lebib dapat ditingkatkan. 

7) DPR dapat berperan mengidentifikasi perkembangan 
masyarakat yang perlu diatur dengan undang-undang 
dan mendorong kegiatan masyarakat yang tidak perlu 
diatur dengan undang-undang. Peranan ini 
dilaksanakan melalui komunikasi dan interaksi 
dengan organisasi masyarakat perempuan. 

4) Perlu dipertimbangkan lahirnya RUU Kesehatan 
Reproduksi yang antara lain dapat memuat aturan 
yagn menyangkut Aborsi Aman. Forum Kesehatan 
Perempuan dapat menyiapkan naskah RUU yang 
dimaksud. 

2) Pusat Studi Wanita atau Program Kajian Wanita di 
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- Banyak TKI yang pulang dan dipulangkan oleh majikan 
di Iuar negeri sebelum masa kontrak habis dengan 

Dengan hasil kunjungan sebagai berikut: 

a. Terminal III Bandara Soekarno Hatta 7 Juni 2001 

E. Kunjungan Kerja Lapangan 

6) Sebelum Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah 
tangga perlu dipik irkan adanya Kepres yang 
diberlakukan bagi para pihak yang berwenang 
menangani. 

5) Untuk itu RUU Kekerasan dalam rumah tangga yang 
telah ada draftnya perlu didiskusikan lebih rnendalam 
dilingkungan legislatif untuk dapat diajukan sebagai 
RUU hak inisiatifDPRRI. 

4) Perlu diperhatikan secara khusus penyediaan sarana 
dan prasarana untuk menangani korban kekerasan, 
serta surnber daya manusia yang akan menangani 
kasus ini. 

c. Semiloka tentang Kekerasan dalam rumah tangga 



- Mengingat kelengkapan persyaratan penanganan suatu 
Terminal Bandara sudah terpenuhi, maka diharapkan 
Terminal untuk pemulangan TKl/TKW yang selama ini 
ada di Terminal 2 dapat langsung dialihkan ke Terminal 
3 saja, sehingga lebih mudah penanganannya. 

- Diharapkan lembaga perbankan resrni diijinkan untuk 
membuka kantomya di dalam Terminal 2 , mengingat 
banyaknya penukaran uang secara gelap yang menipu 
para TKI/TKW yang baru tiba. 

- Dahulu untuk penanganan TKlffKW yang bermasalah 
telah ada Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum TKI 
Terminal 3 ditangani oleh APJA TI dengan surat 
penunjukan dari Dirjen Depnaker, tetapi sekarang siapa 
yang menangani tidak jelas, sehingga perlu ditanyakan 
I kejelasan siapa yang menangganinya. 

- Sulitnya pengurusan ke pulangan TKlfTKW ke kampung 
halaman masing-masing mengakibatkan TKIJTKW harus 
menunggu waktu yang lama bahkan ada yang sampai 
bermalam di Terminal 3 bandara. 

berbagai alas an (menderita sakit, siksa, akan diperkosa, 
tanpa alas an) dan kepulangan TKI ini kebanyakan tidak 
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3) Jen is tindak kejahatan yang dilakukan para penghuni 
wanita hampir 50 % adalah pemakai, pengedar, Bandar 
narkoba. Dan apabila ada penghuni yang sedang 
ketaginan, maka untuk sementara penanggulangannya 
dengan mernberikan sejenis obat-obatan yang pemah 
dipakai, seperti sintetis putauw diganti dengan kodein, 
untuk rnenghilangkan rasa sakit dengan parasetamol atau 
antalgin dibantu dengan vitamin-vitamin. 

2) Jumlah pegawai Rutan saat ini 225 orang yang sebagian 
menampung karyawan pindahan dari eks Depsos dan 
Deppen tanpa melihat kepada keahlian, karena ini 
merupakan kebijaksanaan dari atas, dan petugas Rutan 
bersifat keamanan saja. 

tahanan yang sudah diputuskan hukumannya dan harus 
dik irirn ke Rutan yang lain ternyata masih rnasih 
dititipkan di Rutan Pondok Barnbu danjuga titipan dari 
tahanan Kepolisian maupun Tahanan Kejaksaan. 

Untuk mengatasi kelebihan kapasitas hunian telah 
dilakukan pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita. 

1) Rutan Pondok Barnbu merupakan salah satu rumah 

b, Rumab Tahanan Pondok Bambu 
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Dalam pelaksanaan tugas di bidang legislasi, Komisi VIII DPR- 
RI saat ini sedang membahas RUU Minyak dan Gas Bumi 
memasuki Pembicaraan Tingkat III. Dalam waktu dekat 
diusulkan agar segera menyusul pembahasan atas RUU tentang 
Ketenagalistrikan yang sudah sampai pada Pembicaraan Tingkat 
II dapat dibahas oleh Komisi VIII. Sedangkan beberapa RUU 

1. Bidang Legislasi 

h. KOMISI VIII 

b. Biaya lauk pauk sebesar Rp 2.500,-/hari/orang dan 
minirnnya dana untuk meme lihara kesehatan, 
menyebabkan masih adanya beberapa penyakit yang 
diderita oleh tahanan seperti penyakit kulit, penyakit 
influenza, batuk dan penyakit kurang gizi. 

5. Diharapkan dukungan dari Komisi VII DPR-RI dalam 
rangka meningkatkan pelayanan Rutan kepada para 
penghuni maupun pengunjung. 

Narkoba, sehingga pemeriksaan dilakukan dengan 
ssitem tradisional. 

4. 

U ntuk mendapatkan o bat-obatan tel ah, di lakukan 
kerjasama dengan Puskemas Kecamatan. Sedangkan 
pemeriksaan kondisi kesehatann a ti a bulan sekali 
dilakukan oleh dinas kesel'fatan (deng- ~~ · mengambil 

~ -~ " sample darah. ( 
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a. Komisi VIII DPR-Rl dan Pemerintah menyetujui untuk 
dapat menyelesaikan isu-isu aktual yang berkaitan dengan 
kepentingan masyarakat yaitu : 

Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : 

2. BIDANG PENGAWASAN 

atas RUU tentang Pelestarian Sumberdaya Alam. 

c. Gubemur dan DPRD Propinsi Riau, Sumatera Selatan, Jawa 
Barat, Y ogyakarta, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya dalam 
rangka menghimpun masukan RUU Migas. 

d. Sub Komisi Lingkungan Hidup Komisi VIII DPR-RI dengan 
Focus Group dalam rangka menghimpun masukan RUU 
Keanekaragaman Hayati dan Pelestarian Plasma Nutfah. 

e. Organisasi IMA dan API dalam rangka menghimpun 
masukan bagi pembahasan RUU Pertambangan Umum. 

f. Rapat dengan Focus Group meminta masukan tentang RUU 
Keanekaragaman Hayati dan Pelestarian Plasma Nutfah. 

segera akan dibahas dan disiapkan diantaranya RUU Sisteknas, 
RUU Panas Bumi, RUU Pertambangan Umum, RUU PSDA, 



c. Komisi VIII DPR-RI memahami kekurangan daya Jistrik 
kbususnya di Pulau Jawa dan diperkirakan Pulau Jawa pada 
tahun 2003 akan mempengaruhi pembangunan nasional, 

dan membuat strategi yang tepat dalam mengatasi krisis 
energi listrik, mengingat di masa depan terdapat kenaikan 
pertumbuhan kebutuhan listrik yang akan mengurangi daya 
1istrik yang tersedia. Selain itu, berkaitan dengan pasokan 
energi primer (batubara dan gas) terutama di Jawa, 
Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaannya. Untuk 
itu Komisi VIII DPR-RI meminta Pemerintah menjaga 
dan menjamin kepastian usaha bagi penyediaan energi 
primer gas yang beroperasi di daerah Jawa Timur. Komisi 
VIII DPR-RI merninta Pemerintah mempelajari 
kemungkinan untuk menggunakan sumberdaya alam 
(SDA) daerah-daerah Iain di Pulau Jawa. Sedangkan untuk 
mengatasi kelangkaan listrik di luar Pulau Jawa/Bali 
Pemerintah diminta untuk memberikan prioritas investasi 
di daerah-daerah yang sangat kritis, dan untuk menarik 
investor perlu ada kepastian kenaikan tarif listrik sesuai 
nilai keekonomian secara bertahap sampai dengan Tahun 
2005 

b. 

I) Ancaman krisis energi listrik. 
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e. Komisi VIII DPR-RI mendesak Pemerintah membuat suatu 
solusi yang komprehensif terhadap masalah PETI, sehingga 
dapat menguntungkan semua pihak, Komisi VIJJ DPR-RI 
berpendapat, bahwa Keppres Pembentukan Tim Koordinasi 
Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang 
diketuai oleh Menkopolsoskam untuk meningkatkan 
kinerjanya secara optimal 

f. Komisi VIII DPR-RI meminta Menter] Energi dan 
Sumberdaya Mineral untuk secepatnya mengatasi kasus 
OPIC dan MIGA sehingga negara tidak terns menerus 
rnengalami kerugian dan rakyat semakin terbebani. Komisi 
Vlll DPR-Rl meminta kepada Pemerintah melalui PLN 
agar klaim OPIC terhadap Pemerintah tentang PL TP Dieng 
dan PL TP Patuha perlu upaya menemukan penye]esaaan 
yang tidak membebankan APBN dengan jumlah klaim 
yang wajar dan adil. Sejalan dengan itu, Komisi DPR-RI 
rnendorong PLN/Pemerintah kembali melakukan 
perundingan dengan pihak stakeholder PL TP Dieng, PL TP 
Patuha agar melanjutkan investasi sampai berfungsinya 
proyek terse but secara ekonomis dengan rnengikutsertakan 
Pertamina. 

d. 



j. Komisi VIII DPR-RI memandang bahwa pemanfaatan gas 
menggantikan BBM adalah upaya diversifikasi energi yang 

i. Komisi VIII DPR-Rl berpendapat bahwa basil audit BBM 
perlu diselesaikan secara tepat dan akurat karena akan 
dijadikan acuan untuk menghitung subsidi harga BBM 
Tahun 2002. Sehubungan dengan laporan Pertamina, dari 
alokasi BBM Tahun 200 l sebesar 52,7 juta kilo liter sampai 
dengan Agustus 2001 telah disalurkan 37,2 kilo liter 
diperkirakan akan terjadi kekurangan alokasi untuk Tahun 
200 l, untuk itu Komisi VIII DPR-RI sepakat dibahas secara 
mendalam untuk mencari pemecahannya. 

h. Dalam RAPBN 2002, Pemerintah merencanakan untuk 
menaikkan harga BBM sebesar 30% dan TDL. Terhadap 
rencana tersebut Komisi VIII DPR-RI berpendapat perlu 
pembahasan secara mendalam dengan Dewan agar dapat 
dicapai kesepakatan mengenai angka kenaikan yang tidak 
memberatkan kehidupan masyarakat luas. 

g. Komisi VIII DPR-RI meminta Departemen Energi dan 
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a. Komisi VIII DPR-RI menilai bahwa kesadaran dan 
komitmen bersama terhadap penegakan hukum Iingkungan 

Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup : 

n. Komisi VIII DPR-RI meminta Pemerintah untuk 
mengawasi secara ketat proyek-proyek di lingkungan 
Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (Pertamina, 
PLN, dan lain-Jain) yang berpotensi merugikan negara 
(tidak efisien), 

m. Komisi VIII DPR-RI mengharapkan Pemerintah untuk 
melaksanakan sosialisasi yang efektif dan efisien 
menghadapi kenaikan harga BBM dan TDL. Sosialisasi 
ini harus dapat menyadarkan masyarakat dampak positif 
dan negatif dari harga BBM yang rendah karena subsidi 
yang terus menerus. 

terkait, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral 
diminta untuk turut aktif melakukan evaluasi terhadap 
dampak yang timbul di masyarakat berkaitan dengan 
penyaluran dana kompensasi. 

k. 

I. 

akan menguntungkan secara makro/nasional clan mikro/ 
korporat, terutama untuk meningkatkan kinerja keuangan 
PLN 



c. Komisi VIII DPR-RI sangat menghargai langkah-langkah 
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup terutama yang 

b. Komisi Vlll DPR-RI mendukung kebijakan Pemerintah 
yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Langit Biru 
melalui penggunaan bensin tidak bertimbal yang akan 
diterapkan secara bertahap mulai tahun 2001 di Jabotabek 
dan tahun 2003 secara nasional. Sehubungan dengan itu, 
Komisi VIII DPR-RI mengharapkan agar Menteri Negara 
Lingkungan Hidup sedini mungkin melakukan koordinasi 
dengan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, 
Pertamina, Menteri Perhubungan dan lainnya sehingga 
pelaksanaannya dapat berhasil. 

Negara Lingkungan Hidup mendorong terus ditegakannya 
kebijakan satu pintu dalam rangka sinkronisasi berbagai 
peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan 
saling bertentangan. Kebijakan satu pintu tersebut dalam 
rangka optimalisasi berbagai kebijakan di bidang 
lingkungan hidup termasuk dana. Untuk itu diharapkan agar 
Kantor Meneg LH/Bapedal menyampaikan matriks 
kegiatan antardepartemen kepada Komisi VIII DPR-RI. 

hidup masih perlu terus dibangun. Berbagai tindakan 
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f. Komisi VIII DPR-Rl prihatin atas langkah-langkah yang 
dilakukan oleh Kantor Meneg LH/Bapedal terhadap 
pembuangan tailing ke dasar laut yang terkesan lamban. 
Kornisi VIII DPR-RI memahami sikap kehati-hatian 
Meneg LH atas penertiban perizinan pembuangan tailing 
ke dasar taut o]eh PT. Newmont Minahasa Rayat (MNR) 

e. Komisi Vll1 DPR-Rl mendesak Kantor Meneg LH/Bapedal 
untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada 
pihak perusahaan yang mengolah sumberdaya alam da]am 
mencegah kerusakan lingkungan. Selain itu mengambil 
langkah-langkah yang strategis, cepat dan realistis serta 
bertindak proaktif untuk melakukan kornunikasi dengan 
instansi terkait lainnya seperti TNI/POLRI clan Kejaksaan 
dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan 
penyelesaian masalah lingkungan. 

~J--~;;--=~~) 
Komisi VIII DPR-Rl-111.e i t a- .9 , e . eri.Negara 
Lingkungan Hi dU<piB.a.peu~Gi,§k/me I.aks~nakan 
pengawasan ketatterhadap lembaga Sertifikasi ISO 14001 
dan pelaksanaan Amdal di setiap industri. Berdasarkan hasil 
kunjungan kerja, Komisi VIII DPR-RI meminta Menteri 
LH untuk melakukan tindakan terhadap PT. Petro Kimia, 
dan PT. Ajinomoto 

d. 

berkait dengan sosialisasi dan atau pendidikan di bidang 
pengelolaan lingkungan. Untuk itu Komisi VIII DPR-RI 



h. Komisi VIII DPR-RI mengharapkan peningkatan 
kerjasama KMNLH yang dilakukan dengan instansi terkait 
(Kepolisian, Kejaksanaan, dan Kehakiman) dalam upaya 
penegakan hukum lingkungan agar dilakukan secaraefektif 
dan terukur atau realistik, mengingat kasus-kasus 
lingkungan yang terjadi sernakin mengancam kelestarian 
lingkungan. 

1. Komisi VIII DPR-RI mengharapkan agar KMNLH 
mengambil langkah-langkah antisipasi dan koordinasi 
dengan instansi terkait antara lain Departemen Luar Negeri 
sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Preparatory 
Committee for World Summit on Sustainable Development 
tanggal 27 Mei - 7 Juni 2002 di Indonesia yang 
direncanakanjuga untuk dihadiri delegasi Israel. 

anggaran tersebut hendaknya dikaji ulang dengan 
memperhitungkan jumlah bantuan Pemerintah Jepang 
berupa grant (hibah) yang telah disepakati. 

g. 
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dan mendukung Pemerintah untuk mengkategorikan 
penebangan liar sebagai perbuatan kriminal/kejahatan yang 
harus ditindak melalui penegakan hukum yang tegas. 

I. Kom isi VJII DPR-RI meminta agar Menteri Negara 
Lingkungan Hidup bekerjasama secara intensif dan 
konsepsional dengan Departemen Kehutanan beserta 
instansi lainnya guna mengantisipasi musim kering atau 
gejala alam lainnya dan kebakaran hutan secara dini. Hal 
ini perlu dilakukan agar departemen/instansi terkait 
mempunyai persepsi yang sama dalarn menanggulangi 
rnasalah Jingkungan hidup. 

m. Komisi VIII DPR-RI berpendapat bahwa rnasalah 
penambangan liar tanpa ijin (PETI) dan pembuangan tailing 
di areal pertambangan perlu diselesaikan secara 
konsepsional berwawasan lingkungan tanpa harus 
meninggalkan kepentingan pengembangan ekonomi rakyat. 

n. Kornisi VIII DPR-RI berpendapat bahwa Kantor Menteri 
Negara Lingkungan Hidup dan Kantor Bapedal hendaknya 

k. 

J· 



c. Komisi VIII DPR-RI meminta Menteri Negara Riset dan 
Teknologi untuk secara aktif memberikan rekomendasi 
ilmiah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUl) sebagai 
badan yang berwenang mengeluarkan pemyataan halal dan 
haramnya sebuah produk, khususnya produk yang 
kontroversial sebelum dipasarkan secara luas kepada 

b. Komisi VIII DPR-RI mendukung program iptek yang 
dikelola oleh Menteri Riset dan Teknologi yang 
berorientasi kepada upaya mengatasi krisis bangsa (seperti 
bidang ekonomi, politik, sosial, dan keamanan) serta 
program iptek yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat 
clan pihak industri seperti IKM, UKM). 

proses rekrutmen peneliti dan pemberdayaan para peneliti 
dalam melaksanakan pengembangan iptek khususnya di 
bidang teknologi informasi bioteknologi, dan bidang- 
bidang lain yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan 
pembangunan dan peningkatan daya saing nasional, seiring 
dengan kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan 
dan teknologi nasional tahun 2000-2004 

dikelola melalui one gate policy sehingga perencanaan dan 
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g. Kornisi VIII DPR-RI meminta KMNRT untuk membuat 
perencanaan penelitian dan pengembangan altematif energi 
gas, untuk kendaraan bermotor, briket batubara untuk 
industri kecil, menengah dan rumah tangga secara sistemik - 
dengan dana dalam jumlah yang signifikan untuk Tahun 
Anggaran 2002 sebagai jawaban terhadap keinginan 
Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM di dalam 
negeri dengan harga crude oil dari pasar internasional 

f. Komisi VIII DPR-RI mengusulkan kepada Pemerintah 
melalui KMRT, BAPETEN, DAN BA TAN agar mencari 
solusi yang terbaik untuk mengamankan bahan radioaktif 
Alasannya adalah untuk mengantisipasi kasus 24 Oktober 
2000 (hilangnya 21 sumber radioaktif miJik PT. Krakatau 
Steel) tidak terulang kembali sekaligus mengamankan 
masyarakat dari bahaya pencemaran radioaktif. Kornisi 
VIII DPR-RI mendesak Pemerintah agar terus menerus 
rnelakukan sosialisasi terhadap bahaya dan manfaat 
radioaktif kepada masyarakat luas. 

Timur Indonesia sebagai salah satu bagian dari riset 
unggulan untuk pemerataan dan keadilan sekaligus 
meningkatkan kualitas SOM di bidang penelitian. 

e. 

d. 

masyarakat, sehingga dapat rnemberikan jaminan terhadap 



m. Komisi VIII DPR-RI mendesak KMNRT melakukan 
investasi terhadap pertanggungjawaban pengelolaan 

I. Kornisi VIII DPR-RI mendorong KMNRT berinisiatif 
melakukan penyamaan persepsi kebijakan-kebijakan riset 
di ka langan Kabinet Gotong Royong dan terus 
berkoordinasi dengan instansi terkait supaya kegiatan riset 
dilakukan melalui kebijakan satu pintu. 

k. Komisi VIII DPR-RI memandang perlu untuk dilakukan 
sinergi manajemen oleh KMNRT tentang kegiatan- 
kegiatan riset yang dilakukan KMNRT dan LPND-nya. 

J. Komisi VIII DPR-RI merninta KMNRT untuk 
memanfaatkan potensi sumberdaya daerah melalui 
terbentuknya Lembaga Penelitian Daerah maupun DRD. 
Diharapkan dengan adanya lembaga penelitian daerah 
tersebut, dapat menggerakan sektor riil ekonomi rakyat 
dengan peranan iptekda. 

industri masyarakat. Selain itu diperlukan sosialisasi 
produk-produk unggulan melalui LPND, DRD, Perguruan 
Tinggi, Lembaga-lembaga Riset dan melalui Balai Latihan 
Teknologi Terapan di daerah pedesaan. 

l. 

h. Komisi VIII DPR-RI rnendukung usaha pengernbangan 
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c. Terhadap kasus-kasus KKN di Pertamina, Komisi VIII 
DPR-RI tetap mengharapkan Kejaksaan Agung untuk 
segera menuntaskan penelitian, penyelidikan dan 
penyidikan secara transparan · dan dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga kasus tersebut dalam 
waktu 2-3 bulan dapat dibaa ke Pengadilan. 

b. Komisi VIII DPR-RI mendesak Kejaksaan Agung untuk 
segera menindaklanjuti kasus listrik swasta yang sangat 
membebani rakyat dan merugikan PLN. Atas kasus mark 
up Proyek Gitet Kredit Ekspor lII PLN yang baru muncul 
di permukaan, Komisi VIII DPR-RI mendesak pihak 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar menindaklanjuti 
kasus tersebut. 

a. Komisi VIII DPR-RI berpendapat bahwa kasus-kasus KKN 
di lingkungan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral 
belum dapat dituntaskan dengan baik. Oleh karena itu 
Komisi VIII DPR-RJ mendesakJaksa Agung untuk segera 
menuntaskan dalam waktu dekat semua kasus KKN yang 
ada dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat 
melalui DPR secara berkala dan terbuka 

keuangan anggaran di lingkungan KMNRT, dengan cara 



langkah penegakan huk m at g-1¥11~ a-ua. ------- 
Departemen Kehutanan dalam upaya mengatasi illegal 
logging. Komisi Vlll DPR-RI mendesak Pemerintah untuk 
segera menindaklanjuti proses hukum atas kasus-kasus 
yang belum tuntas, pada tahap penyidikan dan penyelidikan 
keplisian atau kejaksaan, tahap peradilan dan tahap 
pelelangan. Maka demi tegaknya law enforcement 
Pemerintah agar menindak tegas terhadap aparat 
pemerintah yang terlibat. 

Disamping pengawasan terhadap pasangan kerja, Komosi 
VIII juga melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak 
BUMN Selama Masa Persidangan I sampai dengan IV 
Tahun Sidang 2000-200 I, baik secara rutin antara lain 
dengan PLN dan Pertaminajuga mengundang instansi lain 
sehubungan dengan munculnya kasus-kasus yang aktual. 
lnstansi yang diundang antara lain : PT. Timah dan PT. 
PGN (Persero), Tim Sosialisasi BBM, Tim Terpadu 
PMP3BBM, Dirjen Pembinaan BUMN dan PT. Bukit 
Asam, PT. Caltex Pacific Indonesia, Dirjen Migas bersama 
Deputi Kapolri, Kapolda Aceh dan PT. Exxonmobil Oil 
lndonesia. Selain itu Komisi VIII DPR-RI juga 
mengundang Bapedal dan Bapedalda Sumatera Utara, 
Lampung, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. 

e. 

d. Komisi VIII DPR-RI berpendapat bahwa kerusakan 
lingkungan yang terjadi di sektor kehutanan, kelautan dan 
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4. Komisi VIII DPR-RI menilai bahwa Tim Kepprs 133 
Tahun 2000 (Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT. PLN 
(Persero) kurang berhasil melaksanakan tugasnya. Hal ini 
terbukti dari banyaknya klaim yang harus dibayar oleh 
Pemerintah kepada kontraktor. Untuk itu Komisi VIII DPR- 
RI mendesak Pemerintah c.q. Tjm Keppres 133 Tahun 2000 
agar mempertimbangkan serta mengkaji ulang untuk 
menggunakan konsultan hukum dan ahli Jobi internasional 
agar dalarn masalah-masalah arbitrase, denda, serta klaim 
yang bersifat internasional pihak Pemerintah tidak selalu 
disalahkan 

3. Komisi VIII DPR-Rl mendesak Pemerintah segera dapat 
mempersingkat birokrasi untuk merealisir subsidi dan 
mengubah kriteria pernberian subsidi TDL terhadap 
masyarakat melalui PT. PLN (Persero) sebesar Rp. 3,9 
triliun untuk menyelamatkan posisi keuangan PT. PLN dan 
perlu membuat kebijakan yang realistis mengenai 
perhitungan dan realisasi subsidi agar supaya manajemen 
PT. PLN mempunyai tolok ukur yang tepat. 

2. 

I. 

Hal-hat yang menonjol dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
tersebut antara lain : 



9. Untuk mengatasi penyalahgunaan BBM, khususnya di 
sektor industri dan kapal tujuan luar negeri, Komisi VIII 
DPR-RI meminta Pertamina untuk melakukan audit secara 
rutin terhadap konsumen industri agar alokasi tiap industri 
disesuaikan dengan pemakaian dan untuk menentukan 
mekanisme yang tepat dalam penyaluran subsidi BBM dan 
untuk menghindari penyelundupan BBM. Untuk itu, 
Komisi VIII DPR-RI meminta agar laporan basil audit 
tersebut dikirimkan ke Komisi Vlll DPR-RI. 

8. Komisi VIII DPR-RI mendesak terbentuknya good 
corporate governance dalam rangka mencapai visi dan misi 
baru Pertamina. Untuk itu Kornisi VIII DPR-RI secara 
sungguh-sungguh mengatasi dan mencegah KKN baru, 
sehingga Pertamina benar-benar menjadi perusahaan yang 
efisien dan mampu bersaing secara internasional 

membuat perencanaan strategis untuk jangka pendek, 
menengah danjangka panjang. 

7. 

6. 

5. Komisi VIII DPR-RI mendesak Pemerintah agar bilamana 
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15. Komisi Vlll DPR-RI menyambut baik penyampaian oleh 
Asosiasi Panas Bumi (API) tentang potensi energi panas 
bumi Indonesia yang sangat potensial bila dibandingkan 

14. Komisi VIII DPR-RJ mendesak Pemerintah cq Departemen 
Energi dan Sumberdaya Mineral dan Kantor Menteri 
Negara Lingkungan Hidup untuk menyusun rencanajangka 
pendek clan jangka menengah serta melaksanakannya 
dengan sungguh-sungguh sehingga tercapainya 
penghapusan bensin bertimbal secara nasional paling 
lam bat pada 1 Januari 2003. 

13. Komisi VIII DPR-RI sangat menghargai apa yang telah 
dilakukan Forum Penghapusan Bensin Bertimbal, selain 
itu mengharapkan informasi Iainnya yang berkaitan 
penghapusan bensin bertimbal dengan berbagai kajian yang 
telah, sedang dan akan dilakukan oleh Forum Penghapusan 
Bensin Bertimbal. 

pemulihan keamanan dengan mempertimbangkan trauma 
masa lalu Rakyat Aceh dan Hak Asasi Manusia, sehingga 
segala tindakan tersebut efektifbagi semua pihak. 

12. 

11. 

IO. Komisi VIII DPR-RI menghimbau Pertamina agar 
mengkaji kembali kebutuhan armada tankemya yang benar- 
benar menjamin terlaksananyadistribusi BBM di Indonesia 
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2) Komisi VIII DPR-RI meminta Kantor Meneg LH/Bapedal 
melakukan pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal 
Propinsi/kabupaten/Kota dalam menjalankan kewenangan 
penilaian Amdal yang sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 
1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000. Selain iru Komisi VIII 

melaksanakannya. Untuk itu Pemerintah harus membuat 
sosialisasi yang intensif dan memperhatikan faktor ekonom i, 
sosial, politik dan keamanan. Komisi VIII DPR-RI juga 
meminta Pemerintah agar menyisihkan sebagian dana 
pengurangan subsidi tersebut untuk diberikan kepada rakyat 
yang belum mampu, khusus dalam memenuhi kebutuhannya 
akan BBM. Di sarnping itu Pemerintah hams menunjukkan 
kesungguhannya dalam menuntaskan masalah KKN dan 
membasmi penyelundupan BBM. Dalam merealisir 
pengurangan subsidi BBM dari Rp. 45 triliun menjadi Rp. 
41 triliun dalam APBN 200 l , Komisi VIII DPR-R[ meminta 
Pemerintah agar menetapkan instrumen-instrumen yang 
dapat digunakan seperti menyesuaikan harga BBM untuk 
industri yang berorientasi ekspor dan pelayanan tujuan luar 
negeri mendekati harga pasar internasional. 

dengan potensi sumber energi lain di mana hingga saat ini 
belum dimanfaatkan secara optimal, selain itu energi panas 
bumi mempunyai kelebihan seperti yang ramah 
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Selain melakukan kegiatan melalui institusi Komisi VIII, ketiga 
Sub Kornisi, masing-masing Sub Komisi Energi, Ristek, dan 
Lingkungan Hidup juga melakukan aktivitas sesuai bidang 
tugasnya. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain : 

4. Kegiatan Lainnya 

Untuk melaksanakan fuugsi pengawasan dan dalam 
rangka menyerap dan menampung aspirasi dari 
masyarakat, rnaka Komisi VIII dalam setiap Reses selalu 
mengirim Tim Kunjungan Kerja ke Daerah yakni ke 
Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Jawa Timur, ke 
Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Lampung, ke 
Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Kalimantan Barat, 
ke Propinsi OKI Jakarta dan ke Propinsi Sumatera Barat 

- Kegiatan Kunjungan Kerja 

mendukung rencana peningkatan Anggaran Tahun 2002, 
bersama KMNRT dan LPND-LPND-nya akan melakukan 
pembahasan Anggaran Tahun 2002 dengan Panitia Anggaran 
OPR. 

OPR-RI mendukung upaya peningkatan anggaran dalam 
APBN 2002 bagi pembinaan kualitas SOM Bapedalda dan 



Tim Listrik Swasta dan Tim Freeport 

Selain tiga Sub Komisi tersebut, Komisi VIIljuga merribentuk 
Tim Listrik Swasta dan Tim Freeport. Kedua tim dibentuk 
menanggapi aspirasi dan ancaman krisis yang dialami PLN 
sehubungan beban besar listrik swasta serta kasus lingkungan 
yang terjadi di PT. Freeport. Sejumlah pejabat atau mantan 
pejabat terkait telah diundang serta kunjungan lapangan telah 
dilakukan. Tim masih akan mengundang instansi terkait sebelum 
menyampaikan kesimpulan dan rekomendasinya kepada 
Pemerintah. 

2) Memprakarsai Pertemuan dan 
Kependudukan dengan Prof. Emil Salim serta pejabat-pejabat 
dari kantor Meneg LH dan Departemen Kehutanan dan 
Perkebunan membicarakan masalah pembangunan 
berkelanjutan . 

1) Bersama Kantor Meneg Ristek mengadakan Seminar 

Pengkayaan Ilmiah dengan topik "Prndtk T -a~sgenik, antara 
janji versus bukti" 

Sub Komisi Ristek 
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- Komisi IX DPR RI sepakat dengan langkah-langkah yang 
diternpuh oleh Oirektorat Jenderal pajak dalam upaya 
rnemenuhi tuntutan peningkatan pelayanan dan kem udahan 
kepada wajib pajak meliputi antara Iain: 

Dalam memenuhi azas keadilan sosial dalam sistem 
perpajakan nasional, supaya peningkatan kinerja aparatur 
perpajakan lebih dipersiapkan ke arah peningkatan pajak 
langsung (PPh) sebagai sumber penerimaan potensial dam 
penerimaan negara (APBN). 

3. Melalui pengawasan administrasi di kantor pemeriksaan 
pajak, upaya penagihan pajak dan penyidikan; 

4. Meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak dengan 
melakukan konsilidasi intern dan menindak secara tegas 
aparat Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan KKN; 

5. Menyelesaikan permasalahan perpajakan secara cepat 
serta menghukum personil Direktorat Jenderal Pajak yang 
berupaya menghalangi atau memperlambatnya; 

6. Memperbaiki sistem dan prosedur perpajakan, termasuk 
sistem informasi pajak; 

Pelaksanaan Togas dan Wewenang Bidang Pengawasan 

i. KOMISllX 
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- Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah behwa 
mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penjualan 
perkebunan kelapa sawit kepada Guthrie harus dilakukan 
peninjauan ulang yang mendalam guna mencari solusi yang 
optima) dan tidak merugikan kepentingan nasional. 

- Keberadaan Gelora Bung Kama sangat stategis namun sejauh 
ini masyarakat tidak mengetahui berapa kontribusinya 

B. Bidang Anggaran 

Namun demikian pelaksanaan kebijakan ini, kalau tidak 
bisa ditunda, hams selektif dan memperhatikan dengan sungguh- 
sungguh beban daya beli yang akan dipikul oleh masyarakat 
yang berpenghasilan rendah (rniskin) dan pengusaha kecil, 
Disamping itu, pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi 
perpajakan terutama terhadap pajak langsung perlu ditingkatkan 
juga. 

3. Peningkatan harga jual eceran (HJE) hasil tembakau 
untuk meningkatkan penerimaan cukai dan PPN mulai 1 
Juli 2001. 

2. 

1. 

1. Perlakuan yang sama bagi semua golongan wajib pajak; 

2. 
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- Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa di bidang 
belanja Pemerintah Pusat dilakukan kebijakan-kebijakan 
penyesuaian yang meliputi : 

juga menghadapi resiko maturitas dimana perusahaan harus 
mengembalikan pinjaman yangjatuh tempo, sementara dana 
tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena 
itu Komisi IX DPR RI mengharapkan agar pemerintah dapat 
menambah modal kerja sebesar + Rp 500 mi liar. 

- Komisi IX DPR RI clan Perum Pegadaian sependapat bahwa 
dalam rangka pengatasi kemiskinan dan kekurangan modal 
bagi kelornpok masyarakat ekonomi lernah, Perurn 
Pegadaian akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Masih menerima barangjaminan dengan nilai kredit yang 
rendah dengan barangjaminan bemilai kecil; 

b. Melakukan bantuan finansial dan pembinaan terhadap 
pengusaha kecil melalui P2UKK (Pusat Pembinaan Usaha 
Kecil dan Koperasi) dan nasabah produktif. 

kepada negara termasuk bangunan-bangunan diatasnya 
seperti Hotel Hilton, Hotel Mulia, Senayan Plaza dan lain- 



c. Melaksanakan law enforcement dengan baik; 

b. Meningkatkan keteladanan dan kemitraan untuk 
menciptakan pemerintahan yang bersih; 

a. Meningkatkan transparansi dan perumusan, penetapan 
dan implementasi kebijakan, pengelolaan program dan 
kegiatan; 

- Kornisi IX DPR RI dan BPKP sependapat bahwa dalam 
rangka menghilangkan setidak tidaknya untuk mengurangi 
kendala-kendala yang dihadapi guna mewujudkan 
pemerintahan yang baik perlu ditempuh hal-hal sebagai 
berikut: 

- Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah agar 
kebijakan penyesuaian dibidang pembiayaan melalui 
penerbitan obligasi sebesar 2,9 triliun yang dijual kepada 
Pemerintah Daerah yang memiliki surplus dana pemerintah, 
hendaknya dilakukan secara hati-hati dan perlu dibicarakan 
terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 

desentralisasi fiskal. 
d. 

c. 

b. 

a. Penghematan anggaran belanja pegawai, biaya perjalanan 
dinas, serta pengadaan kendaraan dan rumah dinas; 
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sungguh suara DPR RI. 

- Dengan cukup banyaknya pengaduan yang diterima oleh 
Komite Ombudsman BPPN yang dari waktu ke waktu 
memperlihatkan jenis dan karateristik pengaduan yang 
indentik satu dengan yang lainnya, menunjukkan adanya 
kelemahan internal BPPN dalam menerapkan asas-asasgood 
corporate governance. Untuk itu Komisi IX DPR RI 
sependapat dengan Komite Ombudsman BPPN agar segera 
organisasi internal BPPN dibenahi. 

- Komisi IX DPR RI berpendapat, meskipun ruang lingkup 
dan wewenang Komite Ombudsman BPPN sulit diperluas, 
termasuk investigasi dan lain sebagainnya namun fungsi dan 
peran yang diperlukan tersebut dapat diteruskan/disampaikan 
kepada oversight Committee. 

- Komisi IX DPR RI dan Komite Ombudsman BPPN sepakat, 
bahwa kinerja BPPN belum sebagaimana diharapkan dan 
perlu dilakukan restrukturisasi dan peningkatan fungsi 
oversight Committee, agar dapat mengawasi dan mendorong 
tercapainya target penyehatan perbankan nasional dalam 
waktu yang tidak lama. 

e. 

d. 
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4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program 
privatisasi BUMN, termasuk daftar BUMN yang akan 
diprivatisasi, sehingga sejak awal masyarakat dapat 
mengikuti proses pelaksanaan privatisasi. 

3. Pergantian manajemen BUMN harus mempertimbangkan 
kemammuan profesionalisme, visi bisnis yang prima, 
integritas, moral, jenjang karir, jenjang kepangkatan. 
Untuk itu, pelaksanaan fit and proper test harus secara 
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan 
memberi kesempatan yang sama bagi mereka yang 
memenuhi syarat. Demikian halnya penggantian 
komisaris BUMN agar juga melibatkan wakil dari 
masyarakat lokal sepanjang memenuhi syarat-syarat yang 
diperlukan; 

2. Melikuidasi eksistensi perusahaan holding PT. PUSRI 
dan BPIS, dan proses adrn inistrasinya agar selesai 
seluruhnya paling lambat 3 (tiga) bulan dari 22 Pebruari 
2001; 

D. Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN 
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- Penyelesaian kasus-kasus KSO sampai dengan saat ini masih 
dalam proses negosiasi, perbedaan persepsi dalam 
pengungkapan data dan keinginan masing-masing pihak 
merupakan kendala yang perlu segera diselesaikan. 
Mengingat cukup luas dan rumitnya masalah-masalah KSO 
ini, Komisi IX DPR RI sependapat dengan PT. Telkom untuk 
rnembicarakannya secara khusus pada kesempatan 
pertemuan yang akan datang setelah Anggota Dewan 
mendapatkan data yang relevan dari seluruh KSO tersebut. 

E. PT. Telkom dan PT. Indosat 

- Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk 
mengkaj i masalah penjualan saham PT. Telkom kepada PT. 
Indosat di Devisi Regional lV Jawa Tengah dan Yogyakarta 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

pada penanganan pasar luar negeri daripada pasar di dalam 
negeri. 

- Operasional BUMN-BUMN di daerah yang memberikan/ 
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- Untuk menunjang kepastian usaha serta meningkatkan 
ekspor CPO, Komisi IX DPR RI sependapat dengan Direksi 
PTPN I sampai dengan VII, agar kebijakan dalam penetapan 
pajak ekspor dilakukan secara konsisten dan tidak berubah- 
ubah dan apabila dipandang perlu, pajak ekspor CPO dan 
produk turunannya perlu ditinjau kembali dengan tetap 
memperhatikan kebutuhan CPO di dalam negeri untuk 
memberikan perlindungan kepada petani. 

- Dalam era reformasi dewasa ini, cukup banyak lahan-lahan 
PTPN I sampai dengan XIV yang digugat oleh masyarakat, 
terutama masyarakat disekitar perkebunan. Komisi IX DPR 
RI berpendapat, bahwa tanah yang masih dalam sengketa 
agar segera diselesaikan, sedangkan keresahan yang muncul 

F. PT. Perkebunan Nusantara I sampai dengan XIV 

koperasi karyawan dan perusahaan-perusahaan lainnya baik 
secara langsung maupun tidak langsung paling lama pada 
tahun 2001 dan memberikan peranan yang lebih luas kepada 
masyarakat ekonomi swasta nasional. 

pemerintah. 

- Kebijakan strukturisasi PT. Telkom dan PT. Indosat sampai 
saat ini belum ditentukan pilihannya oleh Pemerintah. 
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- Komisi IX DPR RI memandang bahwa beberapa bidang 
restrukturisasi yang sedang dilakukan PT. Pal Indonesia, 
khususnya dibidang keuangan harus menjadi perhatian 

- Industri gula nasional, khususnya pabrik gula di Jawa dapat 
dipandang sebagai wujud antara ekonomi kerakyatan karena 
sangat erat dengan pemanfaatan sumber daya lokal, lokal di 
kawasan pedesaan dan secara langsung melibatkan para 
petani sekitarnya. Komisi IX DPR RI berpendapat agar 
pemerintah tetap mempertahankan eksistensi industri gula 
melalui kebijakan yang kondusif dengan rnemberikan 
kesempatan yang sama bagi semua pelaku ekonomi. 

Nusa Tenggara Timur yang dapat sebegai salah satu motor 
pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Walupun Visi, 
misi dan program cukup baik narnun tidak dapat berbuat 
banyak karena kondisi permodalan dan hutang yang tidak 
sehat sebagai warisan dari gabungan perusahaan-perusahaan 
Jama. Korn isi IX DPR RI sependapat dengan PTPN XIV 
agar pemerintah dapat mengkonversikan secepatnya hutang- 
hutang tersebut menjadi modal/saham perusahaan sehingga 
perusahaan dapat mencapai visi dan misi yang diharapkan. 
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- Pelaksanaan misi PT. Garuda Indonesia sebagaiflag carrier 
Indonesia dan pemantapan visi untuk menjadi salah satu 
perusahaan penerbangan komersial kelas dunia yang tangguh 
dan disegani di kawasan Asia, Komisi IX DPR RI dan PT. 
Garuda Indonesia sependapat perlu dilakukan langkah- 
langkah: 

G. PT. Kereta Api Indonesia dan PT. Garuda Indonesia 

memanfaatkan Dewan Maritim Indonesia. Selanjutnya, agar 
Dewan Maritim Indonesia dapat lebih efektif merealisasikan 
berbagai program kerjanya; maka diusulkan agar Dewan 
tersebut dilengkapi dengan suatu Badan yang akan 
menjalankan tugas eksekutif sebagai pelaksana kegiatan. 

- Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa dalam rangka 
menyehatkan dan memperbaiki struktur permodalan PT. Pal 
Indonesia maka pemerintah diharapkan segera membayar 
piutang perusahaan atas tagihan kepada pemerintah. Hal 
tersebut perlu dilakukan agar PT. Pal Indonesia dapat 
menggunakan penerimaan piutang tersebut untuk 
menyelesaikan hutangnya kepada pihak bank. 

utama, yaitu menyelesaikan hutang-piutang, menangani dana 
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- Dalam rangka pemantapan visi PT. Kereta Api Indonesia 
untuk mewujudkan angkutan kereta api pilihan jasa 
transportasi dan pelaksanaan misi untuk mewujudkan 
pelayananjasa transportasi masal yang marnpu rnenghidupi 
dan memupuk keuntungan, Komisi IX DPR Rl dan PT. 
Kereta Api Indonesia sependapat bahwa PT. Kereta Api 
Indonesia perlu melakukan langkah-Iangkah : 

l. Memanfaatkan pe luang dan prospek perusahaan 
berdasarkan keunggulan kompetitifnya sebagai angkutan 
masal, dengan memperhatikan kenyamanan lingkungan 
dan tingkat keselamatan yang tinggi; 

2. Mempercepat proses restrukturisasi perusahaan yang 
diawali dengan pengkaj ian mendalam rnengenai status 
PT. Kereta Api Indonesia mengingat fungsi sosialnya 
yang masih besar dengan subsidi yang besar pula; 

Kesemuannya agar dapat dicapai finalisasi restrukturisasi 
pada pertengahan tahun 2001. 
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- Sebagai BUMN yang bergerak dalam usaha asuransi jiwa 
PT. Jiwasraya lebih meningkatkan lagi kinerja perusahaan 
dilingkungan persaingan domestik yang bersifat global. 
Untuk itu perusahaan supaya terns meningkatkan SDM, 

- Pelaksanaan Undang-undang Anti Monopoli agar dipatuhi 
oleh semua pihak agar tercapainya persainan pasar yang 
sehat, sehingga secara langsng atau tidak langsung dapat 
mempercepat proses recovery ekonomi nasional. Dalam 
ha] tertentu dapat dikecualikan yaitu pada BUMN yang 
mengurus perlindungan dasar masyarakat dan menyangkut 
tugas pemerintah sesuai pasal 51 Undang-undang no 5 tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli clan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 

sebagai penyelenggara program asuransi sosial 
meningkatkan atau lebih berperan aktif dalam melaksanakan 
kegiatan pencegahan/penanggulangan kecelakaan lalu lintas 
serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan 
mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut pada setiap 
tahun sekurang-kurangnya 5 % dari penerimaan iuran wajib 
dan sumbangan wajib. 

3. Membuka diri terhadap partisipasi swasta untuk 
rnengembangkan posisi dan peran PT. Kereta Api 
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2. Dengan RAPBN 2000 yang mulai berlaku I Januari 2001 
di mana Pemerintah telah melakukan konversi atas 
seluruh TPP ke dalam komponen gaji pokok dan yang 
mengakibatkan pengaruh pada kemampuan pendanaan 
dana pensiun PNS, PT. Taspen telah mengusulkan agar 
Pern erintah sebagai pemberi kerja memberikan 
kontribusi iuran sebesar 6 % dari penghasilan dasar 
pengenaan iuran pensiun PNS di atas pembagian beban 
yang sudah berjalan. 

l. Periu segera direalisasikan penetapan perundang- 
undangan tentang kesejahteraan PNS dan Ruang lingkup 
usaha PT. Taspen sesuai usulan PT. Taspen dan yang 
kini sedang dalam proses Tim Inter Departemen; 

- Berdasarkan pada pema ta· n-da am 
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada para 
peserta dan melaksanakan misi untuk menjadikan perusahaan 
asuransi sosial dengan layanan dan produk yang prima. 
Korn isi IX DPR RI dan PT. Taspen sependapat bahwa : 

monopoli. 

sistem dan teknologi serta mengembangkan pasar. Dengan 
demikian perusahaan tidak hanya mampu bersaing tapi juga 
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- Komisi IX DPR RI dan PT. Pelindo IV sependapat, bahwa 
transportasi laut modal angkutan utama dan penting di 

J. PT. Pelindo I sampai dengan IV 

pola privatisasinya menghasilkan hargajual yang maksimal, 
dan ketersediaan pupuk di dalam negeri tetap terjamin. 

- Setelah mendengar keterangan dari PT. Pupuk Iskandar 
Muda dan PT. Pupuk Asean Aceh Fertilizer tentang 
penghentian supply gas bumi dari Arum/Exxon Mobil Oil 
kepada PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Asean 
Aceh Fertilizer karena alasan keamanan, Komisi lX DPR 
RI mendesak Pemerintah agar berperan aktif dalam 
menanggulangi ekses dan dampak yang timhul sebagai akibat 
dari penghentian operasi pabrik Pupuk Iskandar Muda dan 
Pupuk Asean Aceh Fertilizer. Selain itu diharapkan agar 
Pemerintah berupaya dengan sepenuh kemampuannya untuk 
mencari solusi yang tepat dan cepat sehingga pabrik tersebut 
dapat segera beroperasi dan kerugian serta dampak sosial 
dan politik yang lebih besar dapat dihindarkan. 

I. PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan Timur, 
PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Pupuk Asean 
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- Mengingat belum dilaksanakannya revisi Undang-undang 
No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan revisi 
Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah maka Komisi IX DPR RI dan 
PT. Pelindo I sampai dengan IV sepakat agar Pemerintah 
segera mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) tentang 

- Mengingat adanya beberapa instansi yang terlibat dalam 
lingkungan pelabuhan laut seperti administrator pelabuhan, 
Bea Cukai, Pelindo dan lain lain, maka Komisi IX DPR RI 
mengharapkan adanya koordinasi yang baik terutama 
terhadap masalah keamanan, pemeliharaan pelabuhan 
memperoleh perhatian. 

memerlukan terpeliharanya keamanan berusaha dan kondisi 
daerah yang kondusif guna kelangsungan dan pengembangan 
perusahaan sehingga diperlukan koordinasi yang intensif 
dengan daerah. Untuk itu selayaknyalah dipertirnbangkan, 
agar Pemerintah Daerah memperoleh kontribusi dari laba 
perusahaan dan atau ikut serta sebagai pemegang saham dari 
pemilikan saham Pemerintah Pusat. 

Kawasan Timur Indonesia (KTI), sehingga terminal 
penumpang yang sudah tersedia di 20 clan di 21 pelabuhan 
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2. Restrukturisasi dan refungsionalisasi aparat dan 
organisasi pemerintah sehingga Pemerintah lebih 
menempatkan diri pada fungsi regulator, fasilitator, 
motivator dan dinamisator dalam pembangunan. 
Restrukturisasi herus meningkatkan kinerja aparat dan 
organisasi pemerintah secara efisien, efektif, kredibel, 
transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip good 
governance pada setiap tingkatan/jajaran. Strukturisasi 
birokrasi diarahkan pada pengurangan jumlah aparatur 
pemerintah pusat secara signifikan dan perampingan 
organisasi pemerintah. 

1. Pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara 
individual dan institusional, sehingga mampu mengambil 
keputusan secara mandiri dan mengimplementasikan 
keputusan tersebut secara produktif, efisien dan 
kompetitif; 

pembangunan dituntut makin besar. Karenanya Komisi IX 
DPR RI mengharapkan agar Pemerintah melakukan dua 
agenda besar yakni : 

kontribusi BUMN terhadap daerah dimana BUMN tersebut 
berada. 
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- Menyingkapi pelaksanaan Undang-undang No 22 tahun 1999 
dan Undang-undang No 25 tahun 1999, Komisi IX DPR RI 
sependapat dengan BPS yaitu tetap mempertahankan BPS 
sebagai instansi vertikal agar koordinasi pengelolaan dan 
pemanfaatan data clan informasi dilakukan secara independen 
dan optimal, sehingga pemantapan dan evaluasi serta analisis 
data yang dibasilkan tetap objektif dan rnenernpatkan 

L. Statistik 

- Klarifikasi dan sejauh mungkin hal-hal yang dipandang 
merupakan hambatan/gangguan dalam pelaksanaan program 
yang telah ditetapkan, akan dibicarakan dalam forum yang 
lebih luas (Panitia Anggaran), yang diharapkan dapat 
dilakukan penyesuaian program, agar APBN dapat benar- 
benar memiliki potensi sebagai stimulus terhadap 
bergeraknya kembali sektor riil dalam masyarakat. 

penyimpangan-penyimpangan tersebut lebih disebabkan 
oleh birokrasi yang terlalu kuat dan bersifat sentralistik untuk 
itu perlu reformasi di bidang birokrasi terutama pada sektor 
kepegawaian. 

- Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 
dan Undang-undang No 25 tahun 1999 terkesan ada daerah 
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- Komisi IX DPR RI dan Bank Indonesia sependapat, bahwa 
kebijakan moneter yan sangat berhati-hati perlu dilakukan 
untuk meredam tekanan inflasi dan nilai tukar rupiah. Akan 

- Komisi IX DPR RI menyadari bahwa terdapat pula faktor- 
faktor yang di luar kendali Bank Indonesia yang 
menyebabkan masih besarnya tekanan terhadap inflasi dan 
nilai tukar rupiah. Inflasi tahun 2000 diperkirakan akan 
sekitar I % di atas sasaran 5 - 6 % yang ditetapkan awal 
tahun, terutama karena besarnya dampak kebijakan 
pemerintah di bidang harga dan pendapatan ( seperti 
kenaikan harga BBM, Gaji PNS, tarif dasar listrik, cukai 
rokok, dan tarif angkutan) serta melemahnya nilai tukar 
rupiah. Sementara itu, melemahnya nilai tukar rupiah 
disamping karena faktor permintaan dan penawaran di pasar 
juga karena kondisi sosial politik yang belum stabil. 

M. Bank Indonesia 

dalam maupun di luar negeri dapat memeperoleh data secara 
teratur dan berkesinambungan. 

wilayah-wilayah Indonesia sebagai bagian dari kesatuan 
pembangunan. 
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- Sesuai dengan penjelasan Bank Indonesia, Dana Pihak Ketiga 
(DPT) yang terhimpun dalam bank umum pada akhir Agustus 
2000 sebesar Rp. 525,40 triliun. Sementara itu yang 

- Program rekapitalisasi bertujuan untuk memperbaiki struktur 
permodalan perbankan khususnya bank-bank yang 
mempunyai prospek untuk hidup dan terns berkembang. 
Untuk menunjang program rekapitalisasi tersebut, 
Pemerintah telah menerbitkan obligasi yang sampai saat ini 
mencapai Rp. 412, 16 trilin. Sebagai langkah Ian jut dari 
Penyehatan Perbankan Nasional. Komisi IX DPR RI 
sependapat dengan Bank Indonesia melakukan serangkaian 
upaya pemantapan ketahanan sistem perbankan melalui 
pengembangan infrastruktur perbankan, penerapan good 
corporate governance serta penyempurnaan ketentuan dan 
peningkatan pengawasan. 

pemantapan sistem perbankan, Komisi IX DPR RI 
mengharapkan Bank Indonesia untuk terus meningkatkan 
langkah-langkah tersebut agar perbankan dapat segera pulih 
dan mampu mendukung percepatan proses pemulihan 
ekonomi. 

tetapi kebijakan tersebut perlu dilakukan dengan 
mengupayakan kebutuhan liku iditas untuk mendukung 
proses pemulihan ekonomi. Kenaikan suku bunga SBI 



- Sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya 
pencetakan uang yang berakibar beredarnya uang palsu, 
Komisi IX DPR RI dan Bank Indonesia sepakat, bahwa sudah 

- Diakui oleh Bank Indonesia tentang temuan jaminan BLBI 
yang berupa promes-promes yang telah di endors oleh Bank; 
hal itu sebenarnya merupakan perbedaan tafsir atas 
pemahaman tentang peraturan yang berlaku antara Bank 
Indonesia dan BPK. Adapun tentang pemyataan BPK bahwa 
hal itu dinilai tidak mempunyai nilai komersial, hal itu sangat 
tergantung pada kondisi debitur-debitur promes itu sendiri 
yang sekarang memungkinkan masih berada di tangan BPPN. 

Performing Loan!NPL). Hal ini mengakibatkan bank-bank 
harus membentuk pencadangan yang cukup besar guna 
mengatasi penurunan kualitas kredit tersebut yang pada 
gilirannya akan memberatkan bank-bank. Kornisi [X DPR 
RI sependapat dengan Bank Indonesia untuk memperbaiki 
kondisi bank maupun debitur akibat meningkatnya NPLs 
tersebut dengan melakukan restrukturisasi kredit terhadap 
debitur yang bidang usahanya masih memiliki prospek yang 
baik. 

tersalurkan dalam bentuk kredit baru mencapai Rp. 267,61 
triliun. Selain itu sebagaimana pendapat Bank Indonesia, 
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- Divestasi PT. Bank Niaga Tbk dapat dilakukan dengan 
menjual maksimal 51 persen dengan memilih pola penjualan 
yang paling menguntungkan antara strategic partner dan 
public offering. 

- Dalam kerangka percepatan pemulihan ekonomi dan 
pencapaian target setoran BPPN terhadap penerimaan APBN, 
Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sependapat bahwa 
divestasi PT. BCA Tbk dan PT. Bank Niaga Tbk perlu 
dilakukan dengan memperhatikan timing dan pola penjualan 
sehingga hasil penjualannya maksimal dengan 
memperhatikan recovery rate sesuai Undang-undang Nomor 
25 tahun 2000 tentang Propenas. 

N, Divestasi BCA dan Bank Niaga 

undang Kepailitan, maka Komisi IX DPR RI rnenyarankan 
agar Bank Indonesia mengkaji dan mempersiapkan Jandasan 
hukum untuk memberlakukan peraturan likuidasi bank 
sebagai peraturan pelaksanaan Pasal l ayat (3) Undang- 
undang Kepail itan terse but. 

saatnya dipikirkan untuk menempatkan Perusahaan 
Percetakan Uang dibawah Bank Indonesia. 



3. Meningkatkab kesehatan bank dengan tetap 
mempertahankan prinsip prudensial, profesional, 
efisiensi, dan pelayananan masyarakat secara berkeadilan. 

2. Meningkatkan efektifitas fungsi intermediasi bank 
dengan mengucurkan kredit kepada sektor riil, terutama 
kepada UKM dan Koperasi. 

l. Melaksanakan secara sistematis, konsisten dan 
konsekuean "good coorporate govermence ". 

- Komisi IX DPR RI merninta pihak manajemen PT. BCA 
Tbk dan Bank Niaga agar terns berupaya meningkatkan 
kinerja bank secara konsisten, untuk itu kepada manajemen 
PT BCA Tbk dan Bank Niaga diminta untuk: 

tersebut diarahkan tidak hanya untuk mengembalikan dana 
pernerintah meJalui penjualan saham serta kontribusi laba 
yang diperoleh Pemerintah, tapi lebih diutamakan pada 
makin berfungsinya interrnediasi perbankan sehingga 
mengembalikan berputarnya sektor riil. 

- Divestasi PT. BCA Tbk dapat dilakukan secara bertahap dan 
maksimal sebesar 40 persen , dengan menggabungkan pola 
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- Komisi IX DPR RI min ~awµ,.., 
Niaga agar dapat memberikan data-data tambahan untuk 
mendukung divestasi yaitu berupa laporan keuangan, kinerja 
perusahaan dan masaah-masalah yang dihadapi serta upaya- 
upaya yang telah ditempuh untuk selanjutnya dipelajari lebih 
Ian jut oleh sub Komisi Perbankan Komisi IX DPR RI. 

- Dalam pelaksanaan divestasi PT. Bank BCA Tbk. dan PT. 
Bank Niaga Tbk. Komisi IX DPR RI mengharapkan kepada 
Pemerintah agar dapat mengambil langkah-langkah konkrit 
yang dapat meningkatkan recovery rate dengan 
memperhatikan timing dan kriteria strategic partner yang 
tepat dengan seleksinya dilakukan secara terbuka/transparan. 

- Menurunnya harga saham PT. Bank BCA Tbk dibawah nilai 
bukunya mengindikasikan adanya dugaan insider trading 
yang mana mengakibatkan timbulnya beberapa rumor yang 
kurang baik dimasyarakat seperti adanya penyuapan dalam 
pelaksanaan divestasi PT. Bank BCA Tbk. Untuk 
rnembuktikan ada atau tidaknya insider trading dan isu suap 
dalam pelaksanaan divestasi PT. Bank BCA Tbk, Komisi 
IX DPR RI meminta kepada Pemerintah dalam hal ini 
BAPEPAM untuk melakukan investigasi yang hasilnya harus 
diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. 

- Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa dengan rekapitalisasi 
yang telah dilakukan oleh Pemerintah terhadap BCA dan 
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- Sepakat menyelesaikan secara tuntas masalah BLBI ini 
secepat-cepatnya 

- Masalah-masalah hukum hams menjadi prioritas dalam 
penyelesaian BLBI 

- Perlu Time Frame yang cepat dalam penyelesaian BLBI 

- Pemahaman terhadap situasi krisis yang menyebabkan 
beberapa ketentuan yang terpaksa diberlakukan dalam 
keadaan normal tidak rnungkin dilaksanakan 

- Komisi IX DPR RI sependapat dengan Pemerintah dan 
Bank Indonesia untuk membentuk Tim Kerja untuk 
mementukan kriteria, jumlah dan cakupan waktu BLBl 
yang Anggotanya terdiri dari : 

- Badan Pemeriksa Keuangan 

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

- Departemen Keuangan 

- Bank Indonesia 

2. Persamaan : 

1. Perbedaan : 

0. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 
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- Dalam rangka program penyehatan perbankan dan 
restrukturisasi hutang perusahaan sehingga pemulihan 
ekonomi dapat cepat tercapai, Komisi IX DPR RI meminta 
kepada Pemerintah agar tanggung jawab struktur 
pelaksanaannya berpegang kepada UU No 10 Tahun 1998 
tetang Perbankan khususnya pasal 37 A. Pembantukan 

P. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 

Rencana penggunaan dana Surat Hutang 004 BLBI sebesar Rp. 
53, 7 triliun termasuk didalamnya BLBI sebesar Rp. 14,4 tri liun 
harus secepatnya diklarifikasi oleh Bank Indonesia, Menteri 
Keuangan dan BPPN. Komisi IX DPRRI meminta kepada Bank 
Indonesia dan BPPN untuk masing-rnasing memberikan rincian 
BLBI sebesar Rp. 14,4 triliun tersebut beserta aset-asetnya yang 
diserahkan ke BPPN; demikian pula rincian m engenai 
pelaksanaan program penjaminan Pemerintah. 

penerima sesuai dengan hasil investigasi audit BPK 
dilakukan tindakan tegas berdasarkan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

4. 

3. Kebijakan BLBI untuk menyelamatkan Sistem perbankan, 
perlu ditindak lanjuti dengan berbagai usaha agar dunia 



2. Tidak mempergunakan dana maupun obligasi pemerintah 
yang akan membebani APBN; 

3. Memperhitungkan penjadwalan hutang Sinar Mas Group 
kepada Pemerintah atas dasar cash flow dengan 
memperhatikan penjualan non coire asset, jaminan aset, 
kemampuan debitur, serta keadaan pasar secara realistis 
dengan memperhitungkan waktu penjadwalan; 

4. Melakukan penyelesaian hutang Sinar Mas Group secara 
transparan, profesional dan kredibel serta mengutamakan 
kepentingan nasional; 

- Untuk itu Komisi [X DPR RI meminta agar Pemerintah: 

1. Menyelamatkan Bii dan investasi Pernerintah yang ada 
di BII; 

maupun kinerja BIL Kewajiban Sinar Mas Group kepada 
Pemerinitah + sebesar US$ 1,3 miliyar akan diproses dengan 
pola penyelesaian kewaj iban pemegang saham (PKPS) atas 
hutang-hutangnya, dimana Sinar Mas Group herus 
memberikan agunan rnelebihi kewajibannya atau minimal 
145 %. Selain agunan, pemegang saham Sinar Mas Group 
juga menyerahkanjeminan pribadi. 

BPPN, serta dalam program/polanya berpegang pada UU 
No 25 Tahun 2000 tentang Propenas khususnya BAB IV 
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- Komisi IX DPR RI mendesak dunia perbankan (PT. BRI, 
PT BNI, PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Danamon) untuk 
mempercepat realisasi pencairan kredit-kredit yang 
menyangkut UKM terutama KKP karena Pemerintah telah 

Q. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia, 
PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Danamon 

- Fungsi dan tugas KKSK hendaknya diproporsionalkan 
kepada fungsi dan tu gas menurut PP No 17 tahun 1999, yaitu 
sebagai pengarah kebijakan dan bukan sebagai pemutus; 
struktur organisasi dan personalianyajuga hendaknya dapat 
dikaji kembali. Komisi IX DPR RI mendukung peninjauan/ 
pengkajian kembali semua keputusan KKSK oleh Oversight 
Board Committee BPPN dan dikembalikan kepada BPPN. 

- Korn isi IX DPR RI dan Menteri Muda Urusan Restrukturisasi 
Ekonomi Nasional sepakat bahwa Loi - IMF Januari 2000 
Mei 2000 dan September 2000 harus menjadi salah satu dasar 
bagi BPPN dalam menjalankan strukturisasi perbankan. 

rakyat. 

5. Memberlakukan skim penyelesaian hutang Sinar Mas 
Group secara equal terhadap debitur yang serupa serta 
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- Dalam Rangka penyelesaian kasus uang palsu dan 
pencetakan uanga kerta pecahan Rp. 1.000,- dan 
Rp. 5.000,-. Komisi IX DPR RI mendesak dengan segera 
kepada seluruh aparat /instansi terkait untuk mengambil 
langkah-langkah konkrit atas kasus-kasus sebagai mana 
dimaksud diatas sesuai dengan bidang dan tugasnya masing- 
rnasing berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, 
akuntabilitas, keadilan, supremasi hukum, kepastian hukum, 

R. Uang Palsu (Polri, Bank Indonesia, Peruri, PT. Pura dan 
Yayasan Bank Indonesia) 

telah direstrukturisasi oleh BPPN harus dengan penuh kehati- 
hatian, dan selanjutnya hams mempertimbangkan : 

a. Aspek kelayakannya dalam pemberian kredit; 

b. Pengaruh terhadap kekuatan pembangunan ekonomi 
nasional, khususnya harus ada jaminan pengembalian 
dana rakyat yang di investasikan pada perusahaan tersebut; 

c. Azas prudential banking system; 

d. Azas profesionalisme dan transparansi pemberian kredit. 

menyediakan subsidi bunga 10 % danjaminan kredit oleh 
PT Askrindo sebesar 50 %. 
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sependapat, bahwa upaya pemulihan ekonomi harus 
dilakukan dengan mendorong sektor riil secara terpadu dan 
konsisten. Dalam sektor produksi, upaya pemulihan ekonomi 
harus diarahkan kepada kegiatan fasilitas yang dapat 
menggerakan kembali kegiatan produksi. Dalam hal ini ada 
dua kegiatan produksi yang perlu mendapat prioritas, dengan 
faktor-faktor pendukung sebagai berikut: 

a. Perlu adanya dukungan/kemudahan dan kelancaran bagi 
penyediaan bahan baku dan faktor produksi lainnya untuk 
UKM dan Koperasi. 

b. Diperlukan introduksi teknologi tepat guna bagi produsen 
UKM dan Koperasi. Karena itu diperlukan upaya khusus 
untuk mendorong penyebaran teknologi oleh sumber- 
sumber penghasil teknologi dan tersedia kebijaksanaan 
teknologiyang diperuntukan bagi UKM dan koperasi. 

c. Kredit bagi produsen bagi UKM dan koperasi, 
pengernbangan keuangan alternatif, seperti koperasi 
simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi dan 
lembaga keuangan yang dimiliki oleh masyarakat (Bank 
koperasi, LJKK dan lain-lain) agar diprioritaskan 
pen gem bangannya. 

s. 

dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Sejalan dengan 
itu, Kornisi IX DPR RI akan membantu memepercepat 
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2. Membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh 

t. Mernbantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan 
kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan 
Pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil Rapat Badan 
Musyawarah. 

Tugas BURT sesuai Pasal 42 Tata Tertib DPR RI 

D. BAD AN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT) 

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat 
tetap. Badan Musyawarah merupakan satu alat kelengkapan yang sangat 
penting, karena anggotanya adalah mereka yang memimpin Fraksi- 
Fraksi. Beberapa tugas penting Badan Musyawarah antara lain 
menetapkan acara-acara DPR dalam suatu masa persidangan dan 
memberikan pendapat yang berkaitan dengan kebijakan yang 
menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR kepada Pirnpinan 
DPR. 

C. BAD AN MUSYA W ARAU (BAMUS) 

- Rekapitalisasi Perbankan sudah dilakukan, tetapi penyaluran 
dana kemasyarakat masih relatif kecil, akibatnya sektor riil 
juga belum bankit. Perlu langkah-langkah terobosan untuk 
mengatasinya. 
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Pada tahun Sidang 2000 - 200 I BURT telah mengadakan rapat- 
rapat dan kegiatan baik dalam rangka penyusunan Anggaran 
Dewan maupun kegiatan Jain untuk menunjang kegiatan Dewan, 
antara lain sebagai berikut : 

a) Menyusun Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2001 (Rutin 
dan Pembangunan). 

b) Melakukan pengawasan dalam pe]aksanaan Anggaran yang 
dilaksanakan oleh Sekjen dalam rangka efisiensi dan 
efektifitas anggaran pada sasaran yang direncanakan melalui 
rapat-rapat evaluasi bersama Sekjen. 

c) Mengevaluasi kerjasama PT. ASKES dengan Sekretariat 
Jenderal DPR RI dalam rangka peningkatan pelayanan 
kesehatan kepada Anggota DPR RI dan keluarganya. Serta 
dilakukan pula Penandatanganan Amandernen IV Perjanjian 
Kerj asama an tar a PT. (Persero) Asuransi Kesehatan 
Indonesia dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tangga] 
18 Januari 200 l. 

3. 

Sekretariat Jenderal, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR 
dan/atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri. 



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 Rl. Kemudian meningkatkan kinerja 
pegawai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan yang 
efektif dan berkualitas. Disadari bahwa betapa volume tugas 
DPR RI dalam era reformasi sekarang ini meningkat secara luar 
biasa yang diakibatkan dari tuntutan masyarakat yang 
menyalurkan aspirasinya baik dalam bidang perundang- 
undangan, pengawasan maupun anggaran, 

Oleh karena itu tugas-tugas yang sudah dilaksanakan terutama 
merupakan pembenahan internal system manajemen kerja antara 
BURT dengan Sekretariat Jenderal dan Panitia Anggaran yang 
merupakan tiga instansi yang memproses Anggaran DPR RI. 
Selain dari pada itu, juga dilakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan anggaran dalam rangka perbaikan/perawatan baik 
di Rumah Jabatan, Gedung DPR RI dan peralatannya, maupun 
Griya Sabha Kopo, telah dilakukan secara sungguh-sungguh 
walaupun hasilnya belum maksimal. 

d) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan secara 
proporsional bagi Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal 
DPRRI. 
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RUU yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif anggota DPR-RI 
dan telah disetujui untuk dijadikan Usul Inisiatif DPR-RI: 

1. Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. 

· 2. Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan. 

4. Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. 

Untuk Tahun Sidang 2000 - 2001 Badan Legislasi sudah 
menyiapkan Rancangan Undang-Undang , baik yang sudah 
disetujui menjadi RUU DPR rnaupun yang masih dalam proses 
internal Badan Legislasi DPR. 

merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas 
pembahasan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi meminta 
masukan dari Komisi-Komisi, masyarakat dan mengadakan 
konsultasi dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal menyiapkan Rancangan 
Undang-Undang Usu! InisiatifDPR, Badan Legislasi bekerja sama 
dengan Perguruan Tinggi baik yang ada di Jakarta maupun di 
daerah-daerah. 

E. BADAN LEGISLASI 

Adapun masalah kesejahteraan Anggota DPR RI sebagai pejabat 
negara, maupun karyawan Sekretariat Jenderal DPR RI, 
diupayakan peningkatannya secara bertahap sesuai dengan 
anggaran yang tersedia. 
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Keenam Rancangan Undang-Undang tersebut telah disosialisasikan 
ke daerah-daerah, khususnya ke beberapa Perguruan Tinggi di 
daerah yaitu Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 
Universitas Hasanuddin - Ujung Pandang, Universitas Muslim 
Indonesia - Ujung Pandang, IAIN - Ujung Pandang, Direktorat 

3. Rancangan Undang-Undang tentang Anti Diskriminasi Suku, 
Agarna, dan Ras. 

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. 

5. Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman Nasional. 

6. Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. 

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia. 

Sedangkan RUU yang sedang dalam pembahasan di Badan 
Legislasi: 

I. Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Mendapatkan 
Informasi. 

Pembahasan terhadap keempat Rancangan Undang-Undang 
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Salah satu tugas penting yang ditangani oleh Badan Legislasi adalah 
perubahan Peraturan Tata Tertib dan Pembentukan Kode Etik 
Dewan. Badan Musyawarah menugaskan Badan Legislasi untuk 

Keenam Rancangan Undang-U ndang terse but· pada Reses 
· Persidangan I Tahun Sidang 2000 - 2001 ini akan disosialisasikan 

ke beberapa Perguruan Tinggi. Diharapkan sebelum akhir tahun 
2001 sudah dapat diajukan sebagai usul inisiatif. 

Di samping itu, Tim Asistensi Badan Legislasi sedang 
mempersiapkan beberapa draft RUU disiapkan oleh Badan 
Legislasi DPR-RI : 

1. Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Ramah 
Tangga. 

2. Rancangan Undang-Undang tentang Likuidasi Bank. 

3. Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan Agung. 

4. Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. 

5. Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara. 

6. Rancangan Undang-Undang tentang Hak-Hak DPR dan Hak- 
hak Anggota DPR 

Jenderal Pajak Kantor Dinas SulawesiSelatan, Departemen Tenaga 
Kerja Propinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Propinsi 
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10. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 

11. Komnas Perempuan. 

12. Mitra Perempuan. 

13. DPRD Kabupaten Gayo, D.I Nangroe Aceh Darusalam 

14. Universitas Brawawijaya- Malang. 

9. LBH APIK. 

8. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). 

7. DPRD Riau. 

1. Mr. Michael Davies (Clerk of House of Lords - Parliament 
Inggris). 

2. National Democratic Institute (NDI). 

3. International Foundation for Election Systems (IFES) = 

Yayasan lnternasional untuk Sistem Pemilihan Umum. 

4. Center for Electoral Reform (CETRO). 

5. Ketua Dewan Nasional Republik Namibia. 

6. DPRD Jawa Timur. 

I. 

2. 

melakukan pembahasan terhadap perubahan Peraturan Tata Tertib 
clan Kade Etik. Tugas tersebut telah selesai dilaksanakan clan 
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Pada forum intemasional, Indonesia telah bergabung dengan IPU 
sejak tahun 1959, namun baru tahun 1970 aktif mengirim delegasi. 
Untuk mengikuti perkembangan internasional, DPR selalu 
mengirim delegasi menghadiri konperensi, seminar dan lokakarya 
yang diselenggarakan oleh badan-badan internasional maupun 
regional, terutama yang dilaksanakan oleh IPU dan PBB. 

DPR-RI memainkan peran aktif melakukan diplornasi 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 memainkan peran sebagai forum parlemen dalam 
wilayah ASEAN dalam rangka mewujudkan persatuan dan kerja 
sama antara negara-negara ASEAN dan meningkatkan 
pernbangunan nasional, perdamaian dan keamanan regional. 

meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan 
parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, 
termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen- 
parlernen atau anggota-anggota parlemen. 

F. 

Pirnpinan Badan Legislasi dengan didampingi oleh Tim Asistensi 
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Selain itu, BKSAP juga melaksanakan pertemuan untuk 
mendengarkan presentasi dari Direktur Asia Pasifik Departemen 
Luar Negeri RI pada tanggal 9 Mei 200 l dan Presentasi Duta Besar 
Turki untuk Indonesia pada tanggal 5 September 200 I. 

Beberapa diskusi (friendly talk) yang telah dilaksanakan BKSAP 
pada Tahun Sidang 2000 - 2001 antara lain dengan Delegasi 
Parlemen Cina pada tanggal 15 Oktober 2000, diskusi dengan 
Delegasi Parlemen Rumania pada tanggal 18 Oktober 2000, diskusi 
dengan Delegasi Parlemen Kore Utara pada tanggal 23 Oktober 
2000, diskusi dengan Delegasi Parlemen Namibia pada tanggal 21 
Nopember 2000, diskusi dengan Delegasi Parlemen Eropa pada 
tanggal 23 Pebruari 200 l, diskusi dengan Delegasi Afrika Selatan 
pada tanggal 23 Maret 2001, diskusi dengan Delegasi Parlemen 
Australia pada tanggal 2 Juli 2001 dan diskusi dengan Delegasi 
Parlemen Be!gia pada tanggal 21 Agustus 200 l. 

sahabat yang berkunjung ke 
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 berkembang saat itu. 

Desk Kerj a Sama Bilateral 

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas 
BKSAP, maka diadakan pembagian lingkup kerja dalam 3 desk, 
yaitu: r-> 

1. Desk Kerja Sama Bilateral. . ,~':\ 

2. Desk IPU, PBB dan Orgamsas1§lnternas10nal lamn~"'I.. 
1 \ 

3. Desk AIPO/ASEAN/ASPAS 
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BKSAP juga mengadakan dinner dengan mengundang Duta Besar 
dari kawasan ASEAN, Timur Tengah dan Asia Pasifik. Dalam 
pertemuan tersebut selain dihadiri Pimpinan BKSAP juga dihadiri 
Koordinator GKSB. Dengan demikian diharapkan ada komunikasi 
antara Duta Besar dengan Koordinator GKSB, sehingga dapat 
dibicarakan kegiatan-kegiatan untuk mempererat hubungan antara 
kedua negara. 

Pada periode ini DPR-RI telah memenuhi undangan untuk 
melakukan kunjungan muhibah ke Kuwait, Uni Emirat Arab dan 
Libya. Ada berbagai topik yang dibahas dalam Kunjungan Muhibah 
DPR-RI. Dalam kunjungan ke Kuwait dibicarakan mengenai 
bantuan ekonomi, perbaikan ekonomi, perdagangan serta tenaga 
kerja Indonesia di Kuwait. Masalah bantua~ ekonomi dan tenaga 
kerja Indonesia di Kuwait mendapat perhatian yang serius dari 
kedua belah pihak. 

Masalah serius yang dibicarakan dalam kunjungan ke Uni Emirat 
Arab adalah masalah TKI dan harapan pada Indonesia untuk 
membantu menyelesaikan masalah sengketa perbatasan antara Uni 
Emirat Arab dan Irak. Pemerintah Libya sangat mengharapkan agar 
Pemerintah Indonesia dapat segera membuka Kantor Perwakilan 
Indonesia di Libya. 

Dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral antara DPR 
dengan parlemen negara sahabat, sejak tahun 1984 telah dibentuk 
Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Jumlah GKSB dari tahun ke 
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Di samping menyelenggarakan konperensi diatas, dalam kurun 
waktu satu tahun terakhir ini Dewanjuga telah berpartisipasi dalam 
beberapa konperensi internasional antara lain: 

Konperensi ini dinilai para delegasi peserta maupun dari pihak 
Sekretariat IPU Jenewa, telah berjalan lancar, aman dan sukses. 
Tidak kurang dari Presiden IPU menyatakan: "Bahwa dalam kurun 
waktu lima kali penyelenggaraan Sidang IPU tahun-tahun terakhir, 
Indonesialah yang paling berhasil, baik dari kualitas 
penyelenggaraan maupun bobot substansi yang dihasilkan dari 
arena konperensi". Untuk Indonesia sendiri penyelenggaraan 
Konpensi IPU ke I 04 ini telah dimanfaatkan untuk meningkatkan 
citra Indonesia di mata dunia internasional. Delegasi peserta telah 
melihat secara langsung perubahan yang tengah dialami Indonesia 
terutama dalam proses demokratisasi, penegakan HAM serta 
pemulihan ekonomi. 

setelah melalui suatu upaya dan perjuangan bertahun-tahun dan 
terns menerus, baik oleh pihak Indonesia maupun negara sahabat 
yang bersimpati kepada Indonesia, 

Pada tanggal l 5 - 21 Oktober 2000 telah diselenggarakan 

Desk IPU, PBB dao Organisasi Internasional lainnya 
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Beberapa kegiatan yang diikuti ialah Asia Pacific Parliamentary 
Forum (APPF). APPF bertujuan menggalang kerja sama untuk 
meningkatkan taraf hidup, pendidikan dan ekonomi. APPF bersifat 
terbuka dan tidak eksklusif serta tidak menjurus kepada 
terbentuknya blok. APPF bukan kerja sama militer, tetapi menaruh 
perhatian khusus terhadap masalah-masalah perdamaian dan 
keamanan di wilayah Asia Pasifik . Cara mengambil keputusan 
adalah secara konsensus sebagai hasil dari bertukar pendapat dan 
pengalaman. Pertemuan Tahunan ke-9 APPF diadakan pada tanggal 
14 - 19 Januari 200 l di Valparaiso, Chile. 

Desk AIPO/ ASEAN/ ASP AS 

Keikutsertaan DPR-RI dalam berbagai konperensi yang 
diselenggarakan oleh organisasi parlemen internasional adalah 
dalam rangka menjalankan diplomasi melalui parlemen yang 
selama ini telah tergalang dengan baik, yang dibuktikan dengan 
aktifitas para Anggota DPR RI yang cukup aktif dalam berbagai 
forum intemasional sehingga beberapa Anggota DPR-RI berhasil 
menduduki jabatan penting di organisasi intemasional, seperti 
jabatan Wakil Ketua Dewan Eksekutif PUOICM, Anggota Komisi 
HAM IPU, dan Anggota Komisi Pembangunan Berkelanjutan IPU. 

- Konperensi ke 105 IPU pada tanggal l- 7 April 2001, di Havana, 
Cuba 
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Sidang Umum AIPO. ASEAN Inter-Parliamentary Organization 
(AIPO) dibentuk pada tanggal 2 September 1977 di Manila, 
Philipina. Sidang Umum AIPO merupakan sidang tahunan yang 
diadakan setiap bulan September dan diadakan secara bergiliran 
sesuai abjad negara anggota AIPO. Sidang ini dihadiri oleh 8 
(delapan) negara anggota AIPO (Indonesia, Kamboja, Laos, 
Malaysia, Philipina, Malaysia, Singapura dan Vietnam), 2 (dua) 
negara Peninjau Khusus (Myanmar dan Brunei Darussalam) dan 9 

The Asian Population and Development Association (APDA). 
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman mengenai masalah-masalah populasi dan 
pembangunan di kalangan anggota-anggota parlemen se-Asia 
(Parliamentarians). Organisasi ini mengadakan pertemuan terakhir 
yaitu Pertemuan ke-17 APDA yang diselenggarakan di Selandia 
Baru pada tanggal 3 - 5 Mei 200 l. 

pembahasannya akan dilakukan secara lebih mendalam pada 
pertemuan AAPP di Kamboja, tanggal 6 - 9 Nopember 2000. 
Namun oleh karena bencana alam yang dihadapi oleh Kamboja 
pada waktu itu maka sidang diundur menjadi tanggal 22 - 26 Januari 
2001. 

Pertemuan the Association of Asian Parliaments for Peace (AAPP). 
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- Sehubungan dengan itu pengajuan Rancangan Undang- 
undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara tahun anggaran 2000 telah disampaikan Pemerintah 

- RUU APBN tahun 2001 telah disetujui oleh DPR-Rl untuk 
ditetapkan sebagai Undang-undang APBN tahun 2001 
terlebih dahulu. 

- Anggaran tahun 2000 merupakan anggaran transisional yang 
hanya berlangsung 9 (sembilan) bulan sejak bulan April 
sampai dengan Desember 2000. 

· Pembahasan Laporan Semester I 2000 dilakukan pada bulan 
Desember, bersamaan dengan pembahasan APBN-P-nya. 

- Pembahasan APBN-P tahun anggaran 2000 sepenuhnya 
mencermati fenomena finansial yang terjadi dalam Laporan 
Semester I maupun Triwulan ke-3 tahun 2000. Hal ini 
didasarkan pada realita, bahwa : 

1. Pembahasan dan penetapan Laporan Semester I dan RUU 
APBN Perubahan Tahon Anggaran 2000 

G. PANITIA ANGGARAN 

(sembilan) negara Peninjau (Australia, China, Jepang, Kanada, · 
Korea Selatan, Papua Nugini, Selandia Baru, Rusia dan Amerika 
Serikat). 
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pokok pengelolaan keuangan negara diarahkan pada upaya 
untuk menyehatkan APBN, dengan mengurangi defisit 
anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, 
pengurangan secara bertahap subsidi dan pinjaman luar 
negeri, peningkatan pendapatan negara, serta penghematan 
dan peningkatan efisiensi belanja negara. Perkembangan 
pelaksanaan APBN 2000 tersebut antara lain ditunjukkan 
oleh relatiftingginyarealisasi pendapatan negara dan realisasi 
belanja negara. Walaupun demikian defisit anggaran telah 
dapat ditekan dengan tingkat penurunan yang cukup 
signifikan. 

a. Perubahan Asumsi Dasar dan besaran pokok APBN 2000 

- Kebijakan ekonomi makro yang ditempuh dalam tahun 
anggaran 2000 telah menghasilkan realisasi pertumbuhan 
ekonomi yang diperkirakan mencapai 4,5 persen, yang berarti 
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Secara ringkas, realisasi dari beberapa be saran pokok APBN 
2000 adalah sebagai berikut : 

- Sejalan dengan perubahan beberapa indikator ekonomi makro 
terse but, defisit APBN 2000 yang direncanakan 
Rp 44.133.793 juta (4,8 persen dari PDB), realisasinya 
terdapat surplus Rp 3 .161.316 juta dalam semester I dan 
menyebabkan timbulnya sisa lebih pembiayaan anggaran 
(SILPA) sebesar Rp 761.119 juta (0,1 persen dari PDB). Oleh 
karena itu, dalam tahun anggaran 2000 secara keseluruhan 
APBN menunjukkan defisit Rp 29.760.931 juta (3,2 persen 
dari PDB) atau 32,6 persen lebih rendah dari sasarannya. 

4,50 
937.446,11 

7,00 
29,05 

1.305,00 
8.292,00 

Pertumbuhan ekonomi (%) 
PDB nominal (miliar Rp) 
Tingkat inftasi (%) 
Harga rata-rala minyak menlah Indonesia (US$/barel) 
Produksi minyak menlah Indonesia (ribu barel/hari} 
Nilai tukar (rupiah/US$) 

3,80 
910.431,70 

4,80 
20,00 

1.460,00 
7.000,00 

INDIKATOR EKONOM 

lebih tinggi dari sasarannya sebesar 3,8 persen. Sejalan 
dengan itu, realisasi harga minyak Indonesia di pasar 
internasional yang lebih tinggi dari sasarannya telah 
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- Penerimaan dalam negeri yang direncanakan Rp 152.896.507 
juta ( 16,8 persen dari PDB), realisasinya dalam semester I 
telah rnencapai Rp LOS.290.823 juta (68,9 persen dari 
sasarannya). Sejalan dengan itu, realisasinya sampai dengan 
akhir tahun anggaran APBN 2000 diperkirakan mencapai 
Rp 193.935.062juta (20,7 persendari PDB), yang berarti 26,8 
persen lebih tinggi dari sasarannya. Lebih tingginya realisasi 
penerirnaan dalam negeri dibanding sasarannya tersebut 
utamanya bersumber dari kenaikan penerimaan bukan pajak. 

- Sementara itu, penerimaan hibah yang direncanakan nihil 
dan sampai dengan semester I juga belum ada realisasinya, 
sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya 

b. Pendapatan Negara dan Hibah 

- Realisasi pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2000, 
pada semester I telah mencapai Rp 105.290.823 juta (68,9 
persen dari rencananya), sehingga untuk keseluruhan tahun 
anggaran diperkirakan mencapai Rp 194.146.126juta(20,7 
persen dari PDB), yang berarti 27,0 persen lebih tinggi dari 
sasarannya sebesar Rp 152.896.507 juta ( 16,8 persen dari 
PDB). 

Pendapatan Negara & Hibah 
Belanja Negara 
Oefisit'Surplus Anggaran 
Pembiayaan Oalam Negeri 

Perbankan 
ii. Nonperbankan 

Pembiayaan LN (bersih) 

(1) 

Besaran Pokok 

(juta rupiah) 
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berarti 9,5 persen lebih tinggi dari sasarannya sebesar 
Rp 101.436.830juta (11, 1 persen dari PDB). Lebih tingginya 
realisasi tersebut utamanya bersumber dari penerimaan pajak 
dalam negeri. 

- Pe nerimaan pajak dalam negeri yang direncanakan 
Rp 95.538.030 juta (10,5 persen dari PDB), realisasinya 
dalam semester! mencapai Rp 66.139.969 juta (69,2 persen 
dari rencananya). Secara keseluruhan tahun anggaran 
realisasinya diperkirakan lebih tinggi 9,5 persen dari 
sasarannya sehingga menjadi Rp 104.610.308 juta (11,2 
persen dari PDB). Lebih tingginya realisasi tersebut 
utamanya bersumberdari penerimaan PPh migas yang 74 
persen lebih tinggi dari sasarannya, serta PPN dan PPnBM 
yang 16,8 persen lebih tinggi dari sasarannya. Lebih tingginya 
realisasi penerirnaan PPh migas tersebut disebabkan oleh 
lebih tingginya realisasi harga minyak mentah dan lebih 
lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 

- Penerimaan pajak perdagangan intemasional, realisasinya 
dalam semester I 2000 mencapai Rp 4.353.943 juta (73,8 
persen dari APBN). Selanjutnya, realisasinya selama tahun 

diperkirakan mencapai Rp 211.064 juta (0,02 persen dari 



- Panitia Anggaran DPR-Rl dan Pemerintah sependapat bahwa 
peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu 
dilakukan pada tingkat yang dipandang belum optimal. Untuk 
mencapai hat ini secara terus menerus perJu dilakukan 

- Realisasi penerimaan bukan pajak yang dalam semester I 
mencapai Rp 26.669.637 juta, dan sampai dengan akhir 
tahun anggaran APBN 2000 diperkirakan mencapai 
Rp 82.870.585 juta (8,8 persen dari DPB), yang berarti 61,0 
persen lebih tinggi dari sasarannya sebesar Rp 51 .459.677 
juta (5, 7 persen dari PDB). Terlampauinya target penerimaan 
bukan pajak tersebut utamanya bersumber dari penerimaan 
sumber daya alam khususnya penerimaan minyak bumi dan 
gas alam yang masing-masing mencapai 77,4 persen dan 86,0 
persen Jebih tinggi dari sasarannya. Hal tersebut berkaitan 
dengan lebih tingginya realisasi harga minyak internasional 
dan masih lemahnya nilai tukar rupiah. 

keringanan dengan pengenaan tarif flat rate 5 % terhadap 
impor mesin, barang, dan bahan dalam rangka pembangunan/ 
pengembangan industri barang/jasa yang mendapatkan 
fasilitas pembebasan bea masuk. 

anggaran diperkirakan Jebih tinggi 9,4 persen dari sasarannya, 
yaitu dari Rp 5.898.800 juta (0,6 persen dari PDB) menjadi 
Rp 6.454.169 juta (0,7 persen dari PDB). Lebih tingginya 
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- Dalam semester I APBN 2000, realisasi belanja negara 
mencapai Rp 102.129.507juta(S1,8 persen dari sasarannya). 
Selanjutnya, realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 
2000 diperkirakan mencapai Rp 223.907.057 juta (23,9 
persen dari PDB), yang berarti 13,6 persen lebih tinggi dari 
sasarannya sebesar Rp 197.030.300 juta (21,6 persen dari 
PDB). Lebih tingginya realisasi belanja negara tersebut 

c. Belanja Negara 

Penggunaan dana tersebut hams rnemperhatikan : 

I. Terjaminnya tingkat kepatuhan Pemerintahterhadap UU 
APBN secara optimal. 

2. Perlunya kelenturan penggunaan anggaran untuk 
menanggulangi hal-hal yang bersifat darurat dan 
mendesak. 

semata-mata didasarkan untuk efisiensi penggunaannya, 
tanpa mengurangi fleksibilitas yang diperlukan dalam 
pelaksanaan program yang berkaitan dengan mata 
anggarannya. 

peningkatan kinerja aparatur pajak, agar interaksinya dengan 
masyarakat wajib pajak berjalan efektif tanpa hambatan 



dari kenyataan bahwa realisasi pengeluaran rutin antara lain 
ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan faktor-faktor 
nonekonomi yang terjadi di dalam negeri, perkembangan 
harga minyak mentah di pasar intemasional dan nilai tukar 
rupiah terhadap dolar Amerika. Walaupun demikian, 
pengeluaran rutin dalam tahun 2000 telah dilaksanakan 
dengan mengacu pada prinsip hemat, terkendali dan disiplin 
dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional 
pemerintahan, memenuhi kewajiban pembayaran bunga 
hutang, menjaga stabilitas harga beberapa kebutuhan pokok 
masyarakat da)am bentuk subsidi, serta pengeluaran rutin 
lainnya. Selain itu, pengeluaran rutin 2000 juga mengacu pada 
prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

- Realisasi pengeluaran rutin menurut sektor yang diperkirakan 
mengalami perubahan nominal relatif besar dalam tahun 
anggaran 2000 terdiri dari: 

1) Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, 
Keuangan, dan Koperasi. 

2) Sektor Pertanian dan Kehutanan 

3) Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi. 

utamanya disebabkan oleh pengeJuaran rutin yang meJebihi 
target yang direncanakan. 
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- Pengeluaran pembangunan yang dalam tahun anggaran 2000 
direncanakan Rp 41.605.700 juta (4,6 persen dari PDB), 
realisasinya dalam semester I mencapai Rp 20.641.857 juta 
(49,6 persen dari sasarannya), dan dalam keseluruhan tahun 
anggaran 2000 diperkirakan mencapai Rp 42.226.857 juta 
( 4,5 persen dari PDB), yang berarti 1,5 persen lebih tinggi 
dari sasarannya dalam APBN 2000. Lebih tingginya realisasi 
tersebut bersumber dari pengeluaran pembangunan rupiah 
yang dikelola daerah yang 5,8 persen lebih tinggi dari 
sasarannya dalam APBN. 

Pengeluaran sektor Pertanian clan Kehutanan mengalami 
peningkatan berkaitan dengan meningkatnya cadangan Dana 
Reboisasi, sementara pengeluaran sektor Pendidikan 
mengalami peningkatan sehubungan dengan meningkatnya 
tunjangan fungsional guru per 1 )uni 2000. 

Sementara itu terdapat penurunan dalam pengeluaran sektor 
Pembangunan Daerah dan Transmigrasi disebabkan oleh 
kondisi keamanan yang kurang kondusif, terutama di 
beberapa daerah yang dilanda kerusuhan. 

Perdagangan, Pengemb 
Koperasi. 

4) Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan. 

5) Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan 



- Alokasi pengeluaran pembangunan diprioritaskan kepada 
sektor-sektor yang dapat mendorong peningkatan 
kesejahteraan rakyat banyak khususnya untuk 
penanggulangan kemiskinan. 

Sedangkan sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
mengalami peningkatan terutama berkaitan dengan Sensus 
Penduduk tahun 2000 

Pengeluaran pembangunan sektor Perdagangan, 
Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi 
mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya realokasi 
anggaran dari sektor tersebut untuk menunjang kebutuhan 
belanja barang sektor Hankam. 

Perubahan alokasi pengeluaran pembangunan dalam tahun 
anggaran 2000 pada sektor Perumahan dan Pemukiman 
berkaitan dengan kompensasi kenaikan harga BBM yang 
sebagiannya diperuntukkan bagi sektor tersebut, disamping 
meningkatnya kebutuhan dana pembangunan bagi perbaikan 
sarana dan prasarana di beberapa daerah yang dilanda 
kerusuhan. 

- Realisasi pengeluaran pembangunan rnenurut sektor yang 
diperkirakan mengalami perubahan nominal relatif besar 
dalam APBN tahun anggaran 2000 terdiri dari : 
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307 

- Pembiayaan luar negeri bersih yang direncanakan 
Rp I 8.733.793 juta(2,I persen dari PDB), realisasinya dalam 
semester I APBN 2000 mencapai Rp 4.118.505 juta (22 

- Realisasi pembiayaan non-perbankan dalam negeri yang 
diperkirakan Rp 25.400.000 juta (2,8 persen dari PDB), 
realisasinya dalam semester I APBN 2000 mencapai Rp 
12.000.000 juta (47,2 persen dari sasarannya. Dalam tahun 
anggaran 2000 secara keseluruhan, realisasinya diperkirakan 
hanya Rp 18.900.000 juta (2,0 persen dari PDB), yang berarti 
24,6 persen lebih rendah dari sasarannya. Jumlah realisasi 
tersebut seluruhnya bersumber dari penjualan aset program 
restrukturisasi perbankan, mengingat hasil privatisasi 
diperkirakan nihil sehubungan dengan masih diperlukannya 
langkah-langkah penyehatan BUMN yang akan diprivatisasi. 

juta (2,8 persen dari PDB), dalam semester I justru 
menunjukkan posisi sebaliknya yaitu negatif Rp 7.729.821 
juta. Sementara itu, realisasinya sampai dengan tahun 
anggaran 2000 hanya mencapai Rp 18.138.881 juta (1,9 
persen dari PDB), yang berarti 28,6 persen lebih rendah dari 
sasarannya. 

d. Defisit Anggaran dan Pembiayaannya 
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- Rasionalitas dalam penyusunan anggaran, antara lain 
ditentukan oleh akurasi data dalam setiap mata anggaran. 
Berkenaan dengan hal ini, penentuan harga pokok BBM perlu 

- Mengingat APBN tahun anggaran 2000 masih dalam masa 
transisi, yaitu perubahan tahun anggaran dari l April sampai 
dengan 3 l Desember tahun berikutnya menjadi l Januari 
sampai dengan 31 Desember, maka pembahasan 
perubahannya yang dituangkan dalam RUU, baru dilakukan 
menjelang akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, Panitia 
Anggaran DPR-RI menyarankan agar pembahasan RUU 
tentang Perubahan APBN tahun 200 l dilakukan sebelum 
pembahasan RAPBN tahun anggaran 2002, sehingga 
Perubahan APBN yang akan diundangkan telah terlebih 
dahulu mendapat persetujuan DPR~RI. 

e. Saran Dan Pendapat Panitia Anggaran DPR~RI 

SILPA diperkirakan mencapai Rp 761.119 juta, yang berasal 
dari defisit Rp 29.760.931 juta, realisasi pembiayaan luar 
negeri bersih Rp 11.622.050 juta, dan realisasi penjualan 
aset program restrukturisasi perbankan Rp 18.900.000 juta. 

persen dari sasarannya). Dalam keseluruhan tahun anggaran 
2000, realisasi pembiayaan ini hanya mencapai 
Rp 11.622.050 juta ( 1,2 persen dari PDB), yang berarti 38 
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Mengingat Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) 
Tahun 200 I berisikan program-program dan kebijakan- 
kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dalam 1 
(satu) tahun mendatang yang bersifat kualitatif, maka Repeta 
Tahun 2001 dimasukkan sebagai Pendahuluan dari RUU tentang 
APBN Tahun Anggaran 2001 (yang merupakan program dan 
kebijakan pemerintah yang bersifat kualitatif). 

Sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna bahwa Surat Presiden 
Nomor : R-26/PU/X/2000 tanggal I 0 Oktober 2000, setelah 
dimintakan pendapat dan saran kembali dalam rapat Bamus 
tanggal 2 Nopember 2000 diputuskan bahwa kegiatan proses 
pembahasan Repeta Tahun 200 I tetap didasarkan pada 
Keputusan Rapat Bamus tanggal 5 Oktober 2000, yaitu : 

2. Pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 
Tahun 2001 

2. Aspek perencanaan yang dapat mengganggu tercapainya 
sasaran yang telah ditetapkan. 



HasiJ Yang Dicapai: 

1. Mengenai kedudukan Repeta Tahun 2001 dalam RUU 
tentang APBN Tahun Anggaran 2001 ada beberapa ha! yang 
ingin kami laporkan guna mendapatkan persetujuan dari rapat 
Pleno ini. 

Opsi pertama .: Repeta masuk dalam konsideran 
menimbang, mengingat, dan dalam batang 
tubuh (tercantum dalam pasal 2) serta 
penjelasan umum RUU tentang APBN 
Tahun Anggaran 2001 (terlampir). 

Opsi kedua : Repeta masuk dalam konsideran menimbang 
dan mengingat serta penjelasan umum (tidak 
ada dalam batang tubuh) pada RUU 
ten tang APBN Tahun Anggaran 200 I 
(terlampir). 

2. Dalam RUU tentang APBN Tahun Anggaran 200 I yang akan 
menjadi lampiran adalah Repeta Tahun 200 I dengan matriks 
Rencana Tim Satuan 3. 

310 



311 

- Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2001 diupayakan 
mengacu kepada amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) 
mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh 
pekerjaan, Pasal 31 ayat (I) mengenai hak setiap warga negara 
untuk memperoleh pengajaran, Pasal 33 ayat (3) mengenai 
bumi dan air dan kekayaan alam merupakan pokok-pokok 
kemakmuran rakyat, dan Pasal 34 mengenai fakir miskin dan 
anak terlantar ditanggung oleh negara. Sebagaimana 
dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 - 
2004 dan Program Pembangunan Nasional (Propenas). 

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang Undang Dasar 
1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR-RI Pasal 131 ayat (3), 
dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan tentang Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 
Anggaran 2001, pada tanggal 4 sampai dengan 7 September 
2000 Panitia Anggaran DPR-RI menyelenggarakan rapat 
kerja dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri 
Keuangan RI. 

3. Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun 2001 

4. 

5. 

3. Fungsi dan matriks yang akan menjadi lampiran dalam RUU 
tentang APBN Tahun Anggaran 200 l adalah untuk 



2) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa RAPBN 2001 merupakan kelanjutan dan 
penyempurnaan dari kebijakan fiskal tahun 2000. 
Berkaitan dengan itu, kebijakan RAPBN 200 l diarahkan 
untuk menciptakan kesinambungan kebijakan fiskal 

1) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa RAPBN Tahun Anggaran 2001 disusun 
berlandaskan pada aspirasi dan kehendak rakyat, 
sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan 
Negara (GBHN) Tahun 1999 - 2004. Sesuai dengan arah 
yang digariskan dalam GBHN tersebut, pengelolaan 
kebijakan RAPBN 2001 diarahkan untuk menciptakan 
kebijakan fiskal yang sehat yang tercermin dari 
menurunnya defisit anggaran yang diupayakan melalui 
penggalian sumber-sumber penerimaan dalam negeri 
secara optimal khususnya sektor perpajakan dan 
pengelolaan pengeluaran negara yang hati-hati dan tepat 
sasaran serta mengurangi ketergantungan pinjaman luar 
negeri. 

a. Umum 
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3) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa RAPBN 200 I, di samping disusun berdasarkan 
standar internasional sebagaimana telah dimulai sejak 
Tahun Anggaran 2000, juga diselaraskan dengan 
dimulainya pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagaimana 
digariskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun I 999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah. Berkaitan dengan itu, RAPBN 2001 
diklasifikasikan atas pendapatan negara, belanja negara, 
keseimbangan umum (defisit/surplus) dan pembiayaan 
defisit. Pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Dalam 
Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari 
Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP). Dalam rangka implementasi desentralisasi 
fiskal, PNBP yang berasal dari penerimaan sumber daya 
a lam (SDA) diklasifikasikan secara rinci atas jenis-jenis 
penerimaan yang dibagihasilkan. Di sisi belanja negara, 
pengeluaran negara diklasifikasikan ke dalam dua 
kelornpok besar, yaitu Anggaran Belanja Pemerintah 

masyarakat miskin. 

(fiscal sustainability), yang sejauh mungkin tetap 
dirancang untuk dapat menciptakan stabilisasi ekonomi 
makro dan memberikan stimulus, sebatas kemampuan 



Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah 
bahwa penyusunan RAPBN 2001 didasarkan pada asumsi- 
asumsi beberapa variabel makro yang sampai saat ini masih 
dalam tahap analisis dan pengkajian secara intensif. Namun 
demikian, dengan memperhatikan berbagai perkembangan 
dalam beberapa waktu terakhir dan perkiraannya dalam tahun 
2001, beberapa asumsi pokok yang men jadi dasar penyusunan 
RAPBN 200 l diperkirakan sebagai berikut : 

l) Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4 - 5 persen; 

2) Laju Inflasi berkisar antara 6 - 8 persen; 

3) Nilai tukar rupiah berkisar antara Rp 6.800 - Rp 7.800 
per US$ l; 

4) Harga minyak berkisar antara US$ 17 - US$ 22 per barel; 

5) Produksi minyak sebesar 1.460 ribu barel per hari; 

b. Asumsi Dasar Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 
2001 

Departemen) akan berakibat adanya perubahan bagian 
anggaran atau mata anggaran. 

Pusat dan Dana Perimbangan. Anggaran Belanja 
Pemerintah Pusat terdiri dari Pengeluaran Rutin clan 
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b) Peningkatan penegakan hukum (law enforcement), 
terutama melalui upaya pemeriksaan pajak, penyidikan 
terhadap tindak pidana di bidang perpajakan dan 
penagihan aktif dengan Surat Paksa. Peningkatan 
penegakan hukum (law enforcement) dilakukan pula 
untuk petugas pajak yang melakukan kekeliruan dalam 
menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan 
perpajakan. 

c) Peningkatan pelayanan dan penyuluhan kepada waj ib 
pajak, agar tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak 
untuk membayar pajak dengan benar (voluntary 
compliance) dapat sernakin ditingkatkan. 

d) Penyempurnaan sarana dan prasarana, antara lain 
melalui penyempurnaan organisasi untuk perbaikan 
dan modemisasi administrasi perpajakan. 

e) Peningkatan profesionalitas aparat yang berintegritas 
dan bermoral tinggi, transparan, akuntabel, 
meritokrafis,jujur, bersih dan berwibawa. 

l Januari 2001. 

c. 

6) Suku bunga SBI 3 bulan berkisar antara 10 - 12 persen 
per tahun. 



3) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
akan terns diupayakan peningkatannya, terutama yang 
bersumber dari bagian pemerintah atas laba BUMN. 
Hal tersebut dengan mempertimbangkan beberapa faktor, 
seperti hasil-hasil upaya restrukturisasi BUMN melalui 
merger, akuisisi dan likuidasi, kebijakan untuk terns 

2) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa peningkatan tax ratio hingga mencapai 12 - 13 
persen akan dapat dicapai melalui berbagai langkah 
intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, termasuk 
pencabutan fasilitas perpajakan di Barelang (Batam, 
Rem pang dan Galang) mulai l Januari 2001 serta disusun 
dan diimplementasikan Undang-undang tentang 
Pengampunan Pajak sebelum tanggal I April 200 I. 

h) Di bi dang pajak/pungutan ekspor, untuk meningkatkan 
penerimaan tersebut akan terus diupayakan 
intensifikasi penagihan, meningkatkan pemantauan, 
pengawasan dan koordinasi dalam pernungutannya. 

f) Di bidang beamasuk, untuk meningkatkan penerimaan 
tersebut terus diupayakan intensifikasi dengan 
melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang nilai 
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a) Untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran negara, 
tanpa mengabaikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan 
aparatur pemerintah kepada masyarakat. 

2) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa kebijakan pengelolaan anggaran belanja rutin 
dalam Tahun Anggaran 2001 diarahkan : 

l) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa kebijakan di bidang belanja negara dalam Tahun 
Anggaran 200 I akan diarahkan untuk mendukung 
pelaksanaan desentralisasi fiskal, percepatan 
restrukturisasi perbankan, penyediaan subsidi yang tepat 
sasaran dan berkaitan langsung dengan masyarakat luas 
dan program-program sosial lainnya yang diprioritaskan 
bagi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat miskin. 

d. Belanja Negara 

penerimaan dalam Tahun Anggaran 2000. 

dilaksanakannya upaya peningkatan efisiensi, 
produktivitas dan pengawasan, serta menekan praktek- 
praktek KKN 



c) Menampung pembayaran bunga obligasi atas program 
restrukturisasi perbankan, dalam Tahun Anggaran 
200 l, beban bunga yang harus disediakan diperkirakan 
akan meningkat tajam dibanding dengan tahun 
anggaran sebe]umnya. Peningkatan tersebut tidak 
dapat dihindari, mengingat meningkatnya volume 
utang pemerintah akibat pemenuhan kebutuhan 
rekapitalisasi perbankan. Dalam rangka mengurangi 
beban utang tersebut akan ditempuh beberapa 
kebijakan, antara lain mengurangi volume utang 
melalui upaya percepatan proses recovery aset-aset 
yang dikelo]a BPPN digunakan untuk menarik kembali 
surat utang dan obligasi pemerintah yang telah 
dikeluarkan serta menjaga stabilitas politik dan 
ekonomi makro sehingga inflasi, tingkat bunga dan 
nilai tukar berada pada tingkat yang wajar. 

baru tersebut akan meningkatkan gaji pegawai, melalui 
peningkatan pembayaran tunjangan keluarga yang 
dihitung dengan prosentase tertentu dari gaji pokok. 

b) Sistem penggajian berdasarkan k]asifikasijabatan dan 
standar kompetensi jabatan belum dapat dilakukan, 
mengingat belum adanya klasifikasi jabatan dan 
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4) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa da\am kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya 
pulih serta masih banyaknya pennasalahan yang dihadapi, 
khususnya yang menyangkut penurunan kesejahteraan 
sosial masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi, telah 
mengakibatkan terbatasnya kemampuan dalam 
penyediaan anggaran belanja pembangunan yang 
dilaksanakan Pusat. Dengan pelaksanaan desentralisasi 

3) Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sangat 
mendukung upaya pembangunan aparat penegak hukum 
(hakim, jaksa dan polisi) sarana dan prasarana hukurn, 
melalui peningkatan anggaran sektor hukum secara 
bertahap, dalam rangka mewujudkan ketertiban 
masyarakat dan kepastian hukum. 

dirnaksudkan untuk mengurangi distorsi (inefisiensi) 
dalam perekonomian serta dapat dilakukan konservasi 
dan penghematan penggunaan energi, dengan tetap 
mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas 
pada mekanisme pelaksanaannya. 

d) Mengingat kemampuan masyarakat belum sepenuhnya 
pulih akibat krisis, untuk menciptakan stabilitas 



1 ) Dana Bagi Hasil adalah bagian daerah atas penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber 
daya alam serta PPh Perseorangan dan PPh Pasal 21. 

bahwa sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, 
sebagaimana digariskan dalam Undang-undang Nomor 25 
Tahun 1999 tentang Perim bangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah dana pembangunan daerah yang 
dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya diklasifikasikan 
sebagai pengeluaran pembangunan, mulai Tahun Anggaran 
2001 dialihkan menjadi beban dana perimbangan yang 
penggunaannya sepenuhnya menjadi wewenang Daerah 
melalui mekanisme APBD. Dalam rangka 
mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal 
terse but dalam RAPBN 200 l direncanakan alokasi 
pengeluaran negara untuk Daerah dalam bentuk dana 
perimbangan. Dana tersebut meliputi alokasi Dana Bagi 
Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 
Khusus (OAK) dengan penjelasan sebagai berikut: 

e. Dana Perimbangan 

fiskal, pengeluaran pembangunan dalam Tahun Anggaran 
2001 direncanakan hanya terdiri dari pengeluaran 
pembangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat yang 
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l) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah 
bahwa untuk menutup defisit anggaran (financing gap) 
pada Tahun Anggaran 200 I, pinjaman luar negeri masih 
dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan APBN secara 
keseluruhan. Pinjaman tersebut terutama akan 
dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan pemulihan 
dan stabilisasi perekonomian yang telah dilakukan selama 
ini, termasuk untuk mendanai proyek-proyek yang telah 
dan masih akan berjalan (on going project). 

g. Pembiayaan Defisit 

2) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah 
bahwa sejalan dengan upaya mewujudkan APBN yang 
semakin sehat, dalam Tahun Anggaran 200 I diupayakan 
penurunan defisit anggaran menjadi kurang dari 4 persen 
terhadap PDB. Namun tetap dalam batas yang aman dan 
sekaligus tidak menghambat proses pemulihan ekonomi. 

tersebut diperlukan pembiayaan yang bersumber dari 
dalam negeri dan luar negeri. 

f. 

2) Dana Alokasi Umum adalah semua pengeluaran negara 
yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah. 



4) Panitia Anggaran DPR-RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan 
perolehan penjualan aset program restrukturisasi 
perbankan adalah dengan melakukan divestasi saham atau 
kepemilikan pemerintah di bank BTO atau bank 
rekapitalisasi, penjualan portofolio pinjaman kategori 
retail, komersial dan korporasi serta penjualan aset eks 
pemegang saham bank pada holding company. Divestasi 
tersebut dilakukan secara transparan mela]ui prosedur 
lelang atau bukan lelang, tender atau outsourcing. BPPN 
jugaakan mengambil tindakan tegasterhadap debituryang 
non koperatif. Selanjutnya, di masa yang akan datang 

pemerintah pada bank rekapitalisasi tersebut. Untuk itu, 
BPPN harus berupaya untuk memelihara nilai aset yang 
dikuasainya, agar dapat dijual dengan harga yang 
maksimal pada saat yang dipandang tepat. Meminimalkan 
pengaruh keragaman dan kompleksitas dana dalam 
restrukturisasi aset dan berupaya aktif dalam usaha untuk 
meningkatkan daya serap pasar. 

2) Untuk mengurangi beban pembayaran cicilan pokok utang 
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2) Panitia Anggaran DPR- RI sependapat dengan Pemerintah, 
bahwa untuk menjaga neraca pembayaran yang sehat, 
perlu ditempuh kebijakan yang diarahkan untuk 
mendorong semakin membaiknya kinerja sektor 
perdagangan luar negeri (ekspor-impor) dan masuknya 
modal asing ke dalam negeri. Kebijakan dimaksud di 
samping dititikberatkan pada upaya peningkatan 
kepercayaan pihak luar negeri, juga diarahkan untuk 
memperlancar transaksi perdagangan luar negeri dan lalu 
lintas modal. Di bidang perdagangan luar negeri juga tetap 

diarahkan agar dapat menciptakan iklim yang kondusif 
bagi kegiatan investasi di Indonesia serta untuk 
mendukung proses pemulihan ekonomi Indonesia yang 
berkesinambungan. Selain itu, program tersebut juga 
diarahkan untuk menjaga laju inflasi yang relatif rendah 
dan terkendali, suku bunga yang mampu mendorong terns 
bergeraknya sektor riil serta nilai tukar rupiah yang stabil 
dan cenderung menguat. Kondisi ini diharapkan dapat 
memberikan landasan yang kuat bagi proses pemulihan 
ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dalam jangka rnenengah, 

h. Kebijakan Moneter Dan 

BPPN harus terns berupaya mempercepat restrukturisasi 
dan penjualan aset dengan mengutamakan prinsip 



3) sosialisasi terhadap rencana pengurangan subsidi melalui 
kenaikan harga BBM agar dilakukan sedini mungkin; 

2) meningkatkan efisiensi pada proses produksi dan 
distribusi semaksimal mungkin; 

l) mengurangi volume yang disubsidi; 

c. Panitia Anggaran DPR RI menyarankan kepada Pemerintah 
agar segera menyusun konsep dan kebijakan mengenai 
pengurangan subsidi BBM dengan cara antara lain: 

b. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Polri, TNI dan pensiunan masih 
perlu ditingkatkan. Khusus untuk gaji pengelola keuangan 
negara dan aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Polisi) 
perlu mendapatkan perhatian, dalam rangka mewujudkan 
tertib pengelolaan keuangan negara dan terwujudnya 
penegakan dan kepastian hukum. Berkenaan dengan itu, 
Panitia Anggaran DPR-RI menyarankan kepada Pemerintah 
agar segera menyusun konsep penggajian yang layak. 

menyarankan kepada Pemerintah agar dapat mengelola beban 
tersebutsekecil mungkin sehingga tidak terlalu memberatkan 
APBN. 

a. 

diperlukan berbagai Jangkah untuk meningkatkan efisiensi 
ekonomi, daya tahan dan daya saing ekonorni secara 
global serta untuk memenuhi kebutuhan pennintaan dalam 

. B b . l gkah k b··-.w-r .,-L.j;?I ,.. dih k negen. er agai an e IJ~an . ~u · , 1 arap an 
,CJ1~ '~! '':-. mampu mendorong prosef:P$DJulihan dan ppnyehatan 

perekonomian nasional s¥menyel1:1~h. (\, 
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e. Pada tangga120 sampai dengan 24 dan tanggal 27 November 
2000 Panitia Anggaran mengadakan Rapat Kerja dengan 
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan RI dalam 
rangka Pembicaraan Tingkat III, Pembahasan Rancangan 
Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) Tahun 2001. 

f. Berdasarkan kesepakatan antara DPR-RI dan Pemerintah 
dalam pembahasan pelbagai hal yang berkembang dalam 
Rapat Kerja disusun kesimpulan dan saran. 

d, Pasal 34 mengenai keharusan Negara untuk menanggung 
fakir miskin dan anak terlantar, 

c. Pasa] 33 Ayat (3) mengenai pengelolaan bumi, air dan 
kekayaan alam yang merupakan pokok-pokok kernakmuran 
rakyat 

b. Pasal 31 ayat (1) mengenai hak setiap warga negara untuk 
memperoleh pengajaran. 

a. Pasal 27 Ayat (2) mengenai hak setiap warga negara untuk 
memperoleh pekerjaan. 

4. 

4) rnekanisme dan prosedur pelaksanaan pemberian subsidi 
yang tepat sasaran. 
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I) Rancangan APBN tahun anggaran 2001 merupakan 
RAPBN pertama yang telah mendasarkan sepenuhnya 

Selanjutnya, berkaitan dengan hal-hal umum lainnya Rapat 
Kerja menyimpu]kan hal-hal sebagai berikut : 

Sejalan dengan prioritas sebagaimana tertuang dalam Repeta- 
nya RAPBN 2001 disusun dengan memperhatikan lima 
prioritas pernbangunan, yaitu (i) membangun kesejahteraan 
rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan 
ketahanan budaya; (ii) mempercepat pemulihan ekonomi, 
serta memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan 
berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan (iii) 
meningkatkan pembangunan daerah mela1ui percepatan dan 
pemantapan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, 
serta pembangunan lintas wilayah: (iv) mewujudkan 
suprernasi hukum dan Pemerintahan yang baik melalui 
pembangunan bidang hukum dan subbidang penyelenggaraan 
negara dalam bidang politik; clan (v) membangun sistem 
politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan 
kesatuan melalui pembangunan bidang politik serta bidang 
pertahanan dan keamanan. 

a. 

2. Kesimpulan Rapat Kerja Antara Panitia Anggaran DPR- 
RI Dengan Menteri Keuangan Selaku Wakil Pemerintah 
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5) Secara substantial perubahan-perubahan telah dilakukan 
oleh Panitia Anggaran dalam Rapat Kerja dengan 
Pemerintah sebagai realisasi dari pelaksanaan hak budget 
DPR-RI berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (l) UUD 
1945. Perubahan berdasarkan atas kesepakatan untuk 
meningkatkan sasaran pendapatan negara dan menekan 
belanjanya dengan melakukan penajaman prioritas pada 
pelbagai program, di samping pentingnya 
mempertimbangkan perkembangan keadaan, baik yang 
bersifat internal maupun eksternal. 

4) Struktur dan format APBN yang sejak tahun anggaran 
2000 telah diubah sesuai dengan standar internasional 
berlaku pula bagi APBN tahun anggaran 200 I, merupakan 
anggaran defisit. 

satuan-3-nya pengawasan dapat dilakukan secara intensif, 
karena penguasaan atas perencanaan yang lebih 
dimungkinkan oleh sistimatika tersebut. 

kepada amanat TAP MPR NO. IV Tahun I 999 tentang 
GBHN yang memberikan amanat kepada Pemerintah 



BESARAN POKOK RAPBN REVIS! 

- Pendapatan Negara dan Hibah 242.996,7 263.226,6 
- Belanja Negara 295.113,5 315.756,1 
• Deflsit Anggaran 52.116,8 52.529,5 
- Pembiayaan Dalam Negeri 32.000,0 33.500,0 
- Pembiayaan Luar Negeri, Bersih 20.116,8 19.029,5 

{dalam miliar rupiah) 

3) Sejalan dengan revisi asumsi dasartersebut, RAPBN 2001 
yang semula direncanakan mengalami defisit Rp 52. 116,8 
mi liar (3, 7 persen dari PDB), direvisi menjadi Rp 52.529,5 
miliar (3,7 persen dari PDB). Beberapa besaran pokok 
dalam RAPBN 2001 yang mengalami perubahan adalah 
sebagai berikut : 

2) Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RJ sepakat, 
apabila sasaran pendapatan tidak tercapai perlu dilakukan 
langkah-langkah penyesuaian dalam belanja. 

Penetapan asumsi harga minyak US$ 24/barel dilakukan 
atas desakan Panitia Anggaran DPR-RI, mengingat 
proyeksi harga minyak mentah berdasarkan analisis 
Pemerintah setinggi-tingginya adalah US$ 23/barel. 

- Pertumbuhan Ekonomi {%) 
- PDB nominal (miliar Rp) 
- Laju lnflasi (%) 
- Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 
- Harga Minyak (US$Jbarel) 

Suku Bunga SBI Tiga Bulan ( 

ASUMSI 

l) Beberapa indikator ekonomi sebagai asumsi pokok dan 
dasar perhitungan RAPBN 20(H ~ri-:- direvisi adalah 
sebagai berikut : 

b. Asumsi Dasar Dan Besaran Pokok RAPBN T.A 2001 
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3) Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan 
sumber daya alam yang direvisi dari Rp 53.167, 1 mi liar 
(3,8 persen dari PDB) menjadi Rp 64.458,2 mi liar ( 4,5 

perpajakan baru sejak tanggal I Januari 200 I yang antara 
lain mengatur tentang perubahan tarif Pajak Penghasilan 
(PPh) dan perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN} 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 
penerapan undang-undang tentang pengampunan pajak 
(tax amnesty) yang diharapkan dapat berlaku paling 
lambat tanggal 1 April 2001 dan ditetapkannya Bank 
Indonesia sebagai subjek pajak sesuai dengan undang- 
undang perpajakan yang berlaku . Selain itu juga 
mempertimbangkan berbagai variabel yang berpengaruh 
sebagaimana potensi pajak, kemampuan riil masyarakat, 
kesiapan aparat perpajakan serta faktor-faktor eksternal 
dan internal lainnya. Rencana tersebut juga didukung 
dengan kebijakan pengembangan struktur tarif cukai dan 
kenaikan hargajual ecerannya dan pembebanan tarifbea 
masuk baru untuk beberapa pos tariftertentu. 

c. Pendapatan Negara Dan Hibah 

1) Sasaran pendapatan negara dan hibah Rp 242.996, 7 miliar 
( 17 ,3 persen dari PDB) direvisi menjadi Rp 263 .226,6 



6) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan BUMN 
diperlukan adanya kejelasan tentang ketentuan perundang- 
undangan yang berkait dengan hak pemilikan tanah (hak 
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak ulayat, 
dsb) yang bersinergi dengan undang-undang BUMN. Agar 

5) Untuk meningkatkan dukungan BUMN terhadap 
keuangan negara, pembinaan BUMN yang semula 
dilakukan oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan 
Pembinaan BUMN, dialihkan kepada Menteri Keuangan. 
Hal itu ditempuh mengingat BUMN mempunyai kaitan 
yang sangat erat dengan tugas pengelolaan keuangan 
negara yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, khususnya 
yang menyangkut dividen/Dana Pembangunan Semesta 
(DPS), pajak, hasil privatisasi, subsidi Pemerintah, 
penanaman modal negara dan pinjaman BUMN dari 
dalam negeri serta luar negeri. 

Indonesia. 
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I) Belanja negara tahun anggaran 2001 dibayangi oleh 
beberapa batasan (constraint), khususnya pengeluaran 
dan program yang bersifat prioritas. Dari seluruh belanja 
negara sebesar Rp 315. 756, l miliar, sebagian besar, 
yaitu 79,9 persen, dialokasikan untuk pengeluaran yang 
bersifat wajib dan tidak terelakkan (non-discretionary 
expenditures): 

d, Belanja Negara 

f) Mengubah orientasi kegiatan produk dari product oriented 
menjadi market oriented. 

Peningkatan peranan Satuan Pengawasan Intern (SPI) 
dan committee audit 

Profesionalisasi pengelolaan BUMN khususnya dalam 
pengangkatan direksi dan komisaris/dewan pengawas. 

- Melakukan benchmarking atas pengeluaran biaya 
eksploitasi BUMN dengan perusahaan sejenis lainnya, 
baik BUMN maupun swasta. 

permasalahan-permasalahan BUMN dapat diselesaikan 
secara komprehensif dengan sepenuhnya mengacu kepada 
ketentuan perundangan yang mengatumya. 



3) Dalam komponen anggaran belanja Pemerintah Pusat 
tercakup pengeluaran rutin yang direvisi dari 
Rp 186.855,2 miliar (13,3 persen dari PDB) menjadi 
Rp 190.092,2 miliar (13,4 persen dari PDB) dan 
pengeluaran pembangunan yang direvisi dari 
Rp 33.362,0 miliar (2,4 persen dari PDB) menjadi 
Rp 43.987,4 mi liar (3, 1 persen dari PDB). Pengeluaran 
rutin digunakan untuk mernbiayai program dan kegiatan, 
yaitu mendukung pembayaran bunga utang luar negeri 
clan bunga atas obligasi dalam rangka program 
restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan, pembiayaan 
subsidi berbagai jenis barang strategis atau kebutuhan 

2) Belanja negara direncanakan Rp 315.756,1 miliar(22,2 
persen dari PDB), terdiri dari anggaran belanja 
Pemerintah pusatyang direvisi dari Rp 220.217,2 miliar 
(15,7 persen dari PDB) menjadi Rp 234.079,6 miliar 
(I 6,5 persen dari PDB) dan dana perimbangan yang 
direvisi dari Rp 74.896,3 miliar (5,3 persen dari PDB) 
menjadi Rp 81.676,5 miliar (5,7 persen dari PDB). 

- Belanja barang Rp 

- Dana perimbangan 

- Pengeluaran subsidi 

- Belanja pegawai pusat Rp 39 .968, 7 mi liar ( 12, 7 % ) 

- Pembayaran bunga utang Rp 76.549,6 miliar (24.2%) 
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7) Dalam pelaksanaan otonomi daerah ditengarai adanya 
kekurang- sempumaan dalam penerapan formula dan 
perhitungan pembagian dana perimbangan (bobot 

6) Sejalan dengan mulai diberlakukannya Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 
tahun 1999, dialokasikan anggaran dana perim bangan 
sebesar Rp 81.676,5 miliar (5, 7 persen dari PDB) yang 
meliputi Dana Bagi Hasil yang direvisi dari Rp 18.254,9 
miliar ( 1,3 persen dari PDB) menjadi Rp 20.259,3 mi liar 
( 1,4 persen dari PDB), Dana Alokasi Umum yang 
direvisi dari Rp 56.033,5 miliar (4,0 persen dari PDB) 
menjadi Rp 60.516,7 rniliar (4,2 persen dari PDB), dan 
Dana Alokasi Khusus yang direvisi dari Rp 607 ,9 mi liar 
menjadi Rp 900,6 miliar. Berkenaan dengan perhitungan 
dana perimbangan tersebut, diperlukan adanya faktor 
koreksi (correctionfactors) sebagai antisipasi terhadap 
kelemahan yang mungkin terdapat dalam dasar-dasar 
perhitungannya. 

koperasi, pemberdayaan masyarakat serta program 
pengem bangan sistem pendukung usaha kecil. 

5) 

4) 

pokok masyarakat yang dapat memicu timbulnya inflasi, 
yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik dan beras serta 
pembiayaan belanja pegawai dan belanja barang. 



11) Bank Indonesia memiliki beban pembayaran bunga 
obligasi sebesar Rp 24,5 tiliun. Namun karena 
pembahasan di Kornisi IX mengenai beban Bank 

l 0) Dengan adanya revisi APBN tahun anggaran 2001 yang 
mengakibatkan adanya kelebihan dana sebesar Rp I 0,6 
triliun, 60 persen dialokasikan ke dalam prioritas- 
prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan kesejahteraan 
sosial , pertanian, pemukiman dan prasarana wilayah, 
koperasi dan UKM, keamanan dan penegakan hukum, 
serta kelautan dan perikanan. Sedangkan sisanya sebesar 
40 persen ditampung pada dana cadangan bagi 
penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan 
penuntasan program wajib belajar sembilan tahun serta 
penanganan keadaan mendesak dan darurat, misalnya 
bencana alam dan gangguan keamanan/ kerusuhan. 
Penggunaan dana ini perlu terlebih dahulu 
dikonsultasikan dengan DPR-RI, kecuali penggunaan 
dana untuk penanganan bencana alam dan gangguan 
keamanan/ kerusuhan. 

9) 

8) 

DAU), antara lain disebabkan oleh kurang memadainya 
akurasi data yang tersedia untuk masing-rnasing daerah, 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 
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3) Pembiayaan luar negeri bersih terdiri dari pinjaman 
program sebesar Rp 13.727,7 miliar(0,9 persen dari PDB) 
ditambah pinjaman proyek sebesar Rp 22.265,0 miliar 
(l,6 persen dari PDB), dikurangi dengan pembayaran 
cicilan pokok utang luar negeri yang direvisi dari 
Rp 15.875,9 mi liar (1, 1 persen dari PDB) m enjadi 
Rp 16.963,2 miliar (l,2 persen dari PDB). 

2) Rencana pembiayaan dalam negeri, seluruhnya bersumber 
dari pembiayaan non perbankan dalam negeri yang terdiri 
dari privatisasi yang direvisi dari Rp 5.000,0 mi liar (0,4 
persen dari PDB} menjadi Rp Rp 6.500,0 miliar (0,5 
persen dari PDB) dan penjualan aset program 
restrukturisasi perbankan sebesar Rp 27.000,0 mi liar (1,9 
persen dari PDB). Khusus untuk privatisasi, Pemerintah 
harus berhasil mencapai sasaran tersebut, mengingat 
gagalnya pelaksanaan privatisasi dalam tahun anggaran 
2000. 

e. 

Indonesia belurn final, maka untuk sernentara waktu 
beban pembayaran bunga obligasi ini tetap dicantumkan 
dalarn RAPBN Tahun Anggaran 2001. Apabila Komisi 



5) Di bidang belanja negara, kebijakan pengeluaran rutin 
dalam jangka menengah akan lebih diarahkan untuk 
meminimalkan biaya restrukturisasi perbankan, tanpa 
harus menghambat upaya restrukturisasi perbankan itu 
sendiri dan diharapkan proses rekapitalisasi yang sedang 
dilaksanakan dapat segera diselesaikan. Selain itu, melalui 
kebijakan untuk menjaga stabilitas harga diharapkan 

4) Berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang masih 
cukup besar di bidang pertambangan urn um, akan diambil 
langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif 
dan merangsang bagi para investor luar negeri agar 
bersedia menanamkan modalnya di bidang pertambangan 
um um. 

menengah di antaranya melalui reformasi BUMN yang 
mencakup program-program restrukturisasi dan 
profitisasi. Sejalan dengan upaya reformasi tersebut, 
pengelolaan BUMN juga terus diperbaiki dengan 
mengacu kepada prinsip-prinsip efisiensi, transparansi dan 
profesionalitas. 

I) Kebijakan fiskal dan kebijakan desentralisasi fiskal 

f. Kebijakan Fiskal Dalam Jangka Menengah (2001- 2003) 
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3) Mengingat beratnya pengeluaran yang tak dapat 
dihindari dalam APBN 2001 dan diperkirakan masih 
akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan, 
terhadap pembayaran pokok utang luar negeri untuk 
tahun 2002 dan selanjutnya dapat dilakukan penundaan. 
Sementara itu Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR- 
RI sependapat untuk melakukan penjajagan atas 
kemungkinan penundaaan pembayaran bunga hutang 
luar negeri. Dalam kaitannya dengan usaha mengurangi, 

2) Penjualan aset-aset negara, baik dalam rangka 
restrukturisasi dan privatisasi BUMN dan aset negara 
yang dikelola BPPN, hendaknya dilakukan secara 
transparan dan mendapatkan persetujuan DPR. 

1) Semua penerirnaan dan pengeluaran negara diluar yang 
tercantum dalam APBN tahun anggaran 2001 harus 
melalui mekanisme APBN dan mendapatkan 
persetujuan DPR. Untuk itu preseden buruk, terutama 
penggunaan dana kelebihan subsidi BBM sebanyak 
Rp 800 miliar di masa yang akan datang tidak dapat 
ditoleransikan lagi. 

g. 

terwujud tingkat bunga yang re lat if rend ah, sehingga dapat 
memperingan beban pembayaran bunga obligasi program 



selanjutnya. 

7) Dalam rangka efisiensi belanja, pembangunan phisik 
baru, biaya perjalanan dinas, pendidikan kedinasan, 
seminar, dan studi banding tidak rnerupakan prioritas 
dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 
Selain itu, perlu disusun prioritas alokasi anggaran 
menurut pendekatan sektor, pendekatan daerah dan 
pendekatan kegiatan. 

8) Perhatian terhadap perkembangan usaha kecil dan 
menengah hendaknya dijadikan prioritas. 

9) Sehubungan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan 
dalam tahun 2001 perlu kejelasan berapa yang 
ditampung dalam sektor pendidikan, sektor-sektor 
lainnya yang terkait dengan pendidikan termasuk dana 
perimbangan yang dialokasikan untuk pendidikan. 

10) Berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengelolaan 
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SL TP) dan Sekolah 
Menengah, maka dalam rangka penggunaan Dana 
Perimbangan (Bagi Hasil, DAU, dan DAK} kepada 
Daerah diharapkan: 

6) 

5) 

4) 

beban APBN, perlu dilakukan penarikan obligasi 
Pemerintah, sehingga beban bunga utang dalam negeri 
bisa ditekan. 
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13) Dalam hal alokasi belanja daerah (rutin dan 
pembangunan), Pemerintah Pusat bersama Pemerintah 
Daerah hendaknya melakukan pendekatan-pendekatan 
pembangunan yang lebih seimbang dan realistis dalam 

12) Panitia Anggaran DPR-RI menyarankan agar anggaran 
pembangunan yang berasal dari pinjaman luar negeri 
digunakan semaksimal mungkin untuk proyek-proyek 
yang menyentuh sektor riil dan yang dapat mendukung 
pembangunan daerah. Disamping itu untuk menghindari 
kernungkinan terjadinya mark up dan inefesiensi dalam 
penggunaan dana proyek yang berasal dari luar negeri, 
BPK perlu diminta untuk melakukan pemeriksaan atas 
proyek-proyek dimaksud. 

dorn inan, yaitu inefisiensi di Pertamina yang 
menyangkut perhitungan biaya produksi, perhitungan 
subsidi BBM dan teknologi pengolahan yang digunakan. 
Oleh karena itu, Panitia Anggaran DPR-RI menyarankan 
agar dilaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah c.q 
Departemen Keuangan dengan menghadirkan Direktur 
Utama Pertamina. 

11) 

b) tidak mengurangi Standar Pelayanan Minimal yang 

a) menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun. 



pusat dan dibiayai dari dana luar negeri dalam rangka 
pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Dana Alokasi Khusus 
yang berupa Dana Reboisasi akan digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian 
hutan sebagaimana reboisasi, fasilitas kredit untuk hutan 
kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, dan hutan 
rakyat serta untuk melanjutkan program Hutan Tanaman 
Industri (HTI) dengan tanaman yang cepat tumbuh. 

14) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah 
dan Panitia Anggaran DPR-RI sependapat akan 
perlunya peranan aktif DPRD dalam rnelakukan 
pengawasan, di samping oleh LSM, Perguruan Tinggi, 
akuntan independen, Organisasi Kemasyarakatan dan 
pengawasan fungsional (internal dan eksternal). Di 
samping itu Pemerintah dan DPR-RI menghirnbau 
Pemerintah Daerah untuk tidak terlalu cepat berfikir 
tentang rencana penerbitan obligasi daerah, sampai 
diterbitkannya undang-undang obligasi dan 
rneningkatnya kemampuan keuangan serta ekonomi 
daerah. 

memenuhi kebutuhan daerah dan antar masing-rnasing 
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Berdasarkan surat Wakil Presiden atas namaPemerintah kepada 
Pimpinan DPR-RI, tertanggal 22 Mei 2001 Nomor R.08, 
menyampaikan bahwa telah terjadi berbagai perkembangan dan 

a. Pendahuluan 

5. Pembahasan Paket Kebijakan Penyesuaian APBN Tahon 2001 

keuangan daerah, diperlukan perubahan struktur dan 
format APBD dari yang semula disusun berdasarkan 
prinsip anggaran berimbang dan dinamis menjadi 
anggaran surplus/defisit mengikuti standar GFS 
(Government Finance Statistics). Struktur dan format 
baru tersebut harus dapat dilaksanakan mulai tahun 
anggaran 2002, sehingga Pemerintah perlu segera 
menyiapkan manual dan langkah-langkah sosialisasinya. 
Apabila format dan struktur APBD tidak segera diubah, 
akan sulit diketahui besamya surplus/defisit anggaran 
daerah yang pada gilirannya tidak dapat dilakukannya 
pengawasan keuangan daerah. Hal ini penting mengingat 
besamya volume anggaran dalam Anggaran Daerah. 

16) 

15) 



Panitia Anggaran DPR-Rl dan Menteri Keuangan yang mewakili 
Pemerintah melakukan rapat kerja membahas Paket Kebijakan 
Penyesuaian APBN TA. 200 l dari tanggal 5 - 15 Juni 2001. 
Dalam rapat kerja tersebut hadir pula untuk mendukung data 
dan informasi guna pengambilan keputusan, yaitu : 

a. Gubernur dan Para Deputi Gubernur Bank Indonesia; 

b. Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 

c. Dirjen Listrik dan Penggunaan Energi Departemen Energi 
dan Sumber Daya Mineral; 

d. Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri; 

e. Kepala Bappenas; 

01 
Pirnpinan DPR, Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Panitia 
Anggaran melakukan konsultasi, yang selanjutnya dikukuhkan 
dengan keputusan Rapat ParipumaDPR-RI tanggal 28 Mei 2001, 
menugaskan kepada Panitia Anggaran untuk membahas Paket 
Kebijakan Penyesuaian APBN TA. 200 l. Kemudian Pimpinan 
Panitia Anggaran melaporkan kembali hasilnya dalam forum 
Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi- 
Fraksi. 
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adalah angka-angka yang realistis dan dapat dipertahankan 
sertakan diupayakan untuk dapat lebih rendah. 

9,3 
9.600 
15,0 

7,2 
7.800 
11,5 

a) Tingkat lnflasi (%) 
b) Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 
c) Tingkat Suku Bunga SBl-3 bin(%} 

UU No. 3512000 Penyesualan 

2) Panitia Anggaran DPR-RI menerima pertimbangan dari 
Bank Indonesia yang menyatakan asumsi dasar dalam 
Paket Kebijakan Penyesuaian APBN TA. 2001, yaitu : 

5,0 3,5 
7,2 9,3 

7.800 9.600 
11,5 15,0 
24 24 

1.460 1460 

Pertumbuhan ekonomi (%) 
Tingkat lnHasi (%) 
Nilal Tukar Rupiah (Rp(US$) 
Tingkat bunga SBl·3 bulan (%) 
Harga minyak mentah Indonesia (USS/barrel) 
Produksi minyak mentah Indonesia (ribu barellhari) 

APBN 2001 PENYESUAIAN Asumsi Dasar 

1. Asumsi Dasar 

f. Deputi Bidang Pembiayaan Bappenas; 

g. Direktur Hilir Pertamina; 

h. Direktur Utama PLN. 



a) Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa penerimaan negara bukan pajak yang 
bersumber dari Sumber Daya Alam kehutanan sebesar 
Rp. 3 .000,6 Mi liar, sebagaimana diusulkan Pemerintah 
dalam Paket Kebijakan Penyesuaian APBN TA. 200 l. 

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak 

b) Panitia Anggaran DPR-RI secara resmi menyerahkan 
kepada Pemerintah untuk mempersiapkan dan 
mengajukan Rancangan Undang-undang tentang 
Pengampunan Pajak/Tax Amnesty kepada DPR-RI 
dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

c) Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa penerimaan yang bersumber dari cukai 
ditetapkan sebesar Rp. 17 .600,9 Miliar, sebagaimana 
diusulkan Pemerintah dalam Paket Kebijakan 
Penyesuaian APBN TA. 200 I. 

a) 

dalam rencana Paket Kebij ' 
2001. 

Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat bahwa 
pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp. 286.006,0 Miliar 

2. Pendapatan Negara Dan Hibah 
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b) Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa pengeluaran rutin untuk pembayaran bunga 
hutang dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 61. I 74,3 
Miliar atau sama dengan usulan Pemerintah dalam 
rencana Paket Kebijakan Penyesuaian APBN TA. 
2001. Panitia Anggaran mendesak kepada Pemerintah 
agar terus melakukan upaya-upaya mengurangi beban 
pembayaran bunga hutang dalam negeri pada tahun- 
tahun yang akan datang. 

3. Belanja Negara 

Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat bahwa 
belanja negara ditetapkan sebesar Rp. 340.325, 7 Mi liar atau 
menurun sebesar Rp. l .013,3 Mi liar dari usu Ian Pemerintah 
dalam Paket Kebijakan Penyesuaian APBN TA. 200 I. 

1) Belanja Rutin 

a) Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa belanja pegawai ditetapkan sebesar 
Rp. 38.206,4 Miliar, sesuai dengan yang diusulkan 
Pemerintah dalam Paket Kebijakan Penyesuaian 
APBN TA. 2001. 



(5) Pertamina agar terbuka dan tidak perlu menutup- 
nutupi data yang sebenarnya. 

( 4) Raker memutuskan untuk dilakukan survey atas 
kebutuhan riil domestik (Publik dan Industri) 
BBM, pemantauan distribusi dan indikasi 
penyimpangan distribusi BBM oleh Surveyor 
Indonesia sertaaudit investigasi oleh BPK-RI atas 
biaya Pemerintah terhadap berbagai indikasi 
penyimpangan dan pembengkakan volume 
distribusi BBM bersubsidi, yang secara potensial 
merugikan keuangan negara, dan meminta kepada 
Komisi VIII DPR-Rl untuk rnenindaklanjuti; 

(3) Untuk menentukan kenaikan asumsi BBM yaitu 
volume, harga pokok dan subsidi, Dewan 
menyarankan agar Pemerintah mempunyai desain 
atau exercise yang tidak menambah beban kepada 
masyarakat atau dengan kompensasi kepada 
kesejahteraan rakyat; 

c) Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat 
bahwa subsidi BBM dalam Paket Kebijakan 

346 



347 

Dengan tanpa menghalangi persetujuan atas keputusan 
kenaikan TDL di atas, Anggota Yth. Ir. Amri Husni 
Siregar tidak ikut memberikan persetujuan. 

(5) Menagih tunggakan pembayaran listrik dari 
berbagai instansi penunggak berikut dendanya, 
dan umumkan daftar para penunggak lewat media 
rnassa. 

(4) Meningkatkan stabilitas Voltage yang merusak 
alat-alat elektronika milik masyarakat, seperti 
kulkas, komputer dsb. Sehingga kerugian- 
kerugian masyarakat dapat ditekan; 

(3) Menghilangkan praktek pencurian listrik dan 
tindak para pelaku yang terlibat; 

(2) PLN harus meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat, terutama pengaduan dari masyarakat 
dan PLN harus memenuhi kebutuhan masyarakat 
untuk penyambungan listrik sebesar 450 VA; 

[ai dari 
proses pembangkitan hingga distribusi listrik; 

d) Panitia Anggaran DPR-Rl dan Pemerintah sependapat 
bahwa TDL perlu ditingkatkan secara bertahap 
sehingga diperkirakan dalam tiga tahun ke depan PLN 



Dana kompensasi tersebut hanya diberikan kepada 
masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir- 
miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, dsb. Mekanisme 
pelaksanaan serta monitornya harus disusun sedemikian 
rupa sehingga manfaat dana kompensasi tersebut benar- 
benar dirasakan oleh rnasyarakat yang membutuhkan. 

g). Subsidi Angkutan Bus Kota 

(diusahakan berbahan bakar gas) = 9,8% (Rp.216,4 Miliar) 

f). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir == 4,8% (Rp. l 05,8 Miliar) 

e), Perkuatan Permodalan UKM 

c). Kesehatan 

d), Penyediaan Air Bersih 

12,7% (Rp.279.9 Miliar) 

37,9% (Rp.833.4 Miliar) 

24,3% (Rp.534, I Mi liar) 

7,9% (Rp.174,0 Miliar) 

2,6% (Rp. 56,3 Miliar) 

a). OPK Beras 

b). Pendidikan 

Panitia Anggaran DP -- 
bahwa dana untuk Program Kompensasi disepakati naik 
dari usulan Pemerintah Rp. 1.200,0 Miliar, menjadi Rp. 
2.200,0 Miliar yang akan digunakan untuk: 

Panitia Anggaran DPR-Rl sepakat dengan Pemerintah 

2) Belanja Pembanguoao 
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(1) Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah 
sepakat bahwa be saran dana alokasi um um dalam 
Paket Kebijakan Penyesuaian APBN TA. 2001 
ditetapkan sama dengan Undang-Undang Nomor 
3 5 Tahun 2000 ten tang APBN 2001 sebesar 
Rp. 60.516,7 Miliar. 

b)Dana Alokasi Umum 

Panitia Anggaran DPR-RI mendesak Pemerintah agar 
secepat mungkin mengatasi permasalahan perbedaan 
produksi//ijiingminyak bumi antara Kabupaten Kutai 
Timur dan Kabupaten Kutai yang didukung dengan 
data empiris. 

Panitia Anggaran DPR-RI menyetujui agar Pemerintah 
dengan segera membayar termin pertama dana bagi 
hasil sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

hasil agar dilakukan secara transparan baik surnber 
maupun formulanya. 

a) Dana Bagi Hasil 

3) Dana Perimbangan 



Panitia Anggaran DPR-Rl dan Pemerintah sepakat bahwa 
defisit anggaran dalam Paket Kebijakan Penyesuaian 
APBN TA. 200 I ditetapkan sebesar 3, 7 % dari PDB sesuai 
dengan UU No.25 Tahun 2000 Tentang PROPENAS 
2000-2004. Dalam penyesuaian APBN TA. 2001 

4) Defisit 

( 4) Sisa Dana Kontinjensi sebesar Rp. 1,9 Triliun 
akan dibicarakan lebih lanjut dengan sungguh- 
s ungguh memperhatikan aspirasi dari para 
Anggota Panitia Anggaran. 

(3) Berdasarkan usulan daerah, yang diperhitungkan 
termasuk yang akan memperoleh tarn bah an dana 
karena mengalami defisit adalah sebanyak 30 
daerah, dengan total defisit sebesar Rp. l. l 06,5 
Mi liar. 

dasarnya adalah pengeluaran bersifat biaya 
operasional rutin untuk peningkatan pelayanan 
pendidikan dan kesehatan. 

(2) Perhitungan dana kontinjensi tetap mengacu 
kepada Keppres Nomor 39 Tahun 200 I dengan 
didasarkan pada kebutuhan Belanja Pegawai dan 
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Kesepakatanyang dicapai antara PanitiaAnggaran DPR-RI dengan 
Menteri Keuangan mengenai RUU PAN Tahun Anggaran 1999/ 
2000, yakni: 

6. Pembabasa• RUU PAN Tabun Anggaran 199912000 

Kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun Panitia 
Anggaran DPR-RI dengan Menteri Keuangan R.l selaku 
wakil Pemerintah merupakan acuan bagi Komisi I sampai 
IX dalam melakukan tugasnya dengan pasangan kerjanya. 

6) Penutup 

Kebutuhan anggaran tambahan dari berbagai sektor akan 
diajukan resmi oleh Pemerintah ke Panitia Anggaran 
DPR-RI dan dibahas bersama Pemerintah pada 
kesempatan lain secepat mungkin. 

proyek-proyek yang menggunakan pinjaman luar negeri 
yang sedang berjalan dan kinerja manajemen perpajakan. 

ditetapkan defis it anggaran sebesar Rp. 54.319, 7 Miliar 
atau menurun Rp. 2.013,3 Miliar dari yang diusulkan 
Pemerintah dalam Paket Kebijakan Penyesuaian APBN 
TA.200L 
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1) Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat bahwa 
realisasi belanja negara dalam Tahun Anggaran 1999/2000 
berjumlah Rp. 252.075,2 miliar, yang terdiri dari pengeluaran 
rutin sebesar Rp. 170.173,7 miliar, dan pengeluaran 
pembangunan sebesar Rp. 81.901,5 miliar. Realisasi 
pengeluaran rutin dalam Tahun Anggaran 1999/2000 
berjumlah Rp.170.173, 7 miliar yang berarti Rp. 3 .293,2 
miliar atau 2,0 persen lebih tinggi dari yang dianggarkan 
dalarn APBN-P Tahun Anggaran 1999/2000. Lebih tingginya 
pengeluaran rutin tersebut terutama berkaitan dengan 
kebijakan untuk melunasi tunggakan pembiayaan subsidi 
berbagai jenis komoditi tahun-tahun anggaran sebelumnya, 
serta untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri. 

b. Belanja Negara 

persen lebih tinggi dari yang dianggarkan. Tingginya realisasi 
penerimaan tersebut disebabkan oleh tingginya harga minyak 
mentah Indonesia (ICP) di pasar intemasional, yang dalam 
kurun waktu Maret 1999 sampai Februari 2000 rata-rata 
mencapai US$ 19,92 per bare) atau 1,3 persen lebih tinggi 
dari yang dianggarkan, sebesar US$ 19,67 per barel. 

a. Pendapatan Negara 
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Rp. l.941.457.707.585 SAL Tahun Anggaran 1999/2000 

Rp. 252.075.159.440.691 Jumlah 

Rp. 81.901.486.468.272 Pengeluaran Pembangunan 

Rp. 170.173.672.972.419 Pengeluaran Rutin 

Rp. 254.016.617.148.276 Jumlah 

Rp. 49.583.999.901.460 Penerimaan Luar Negeri 

Rp. 204.432.617.246.816 Penerimaan Dalam Negeri 

1) Panitia Anggaran DPR-RI dan Pernerintah sepakat bahwa 
dalam Tahun Anggaran 1999/2000 terdapat Sisa Anggaran 
Lebih (SAL) sebesar Rp. l.941,4 miliar, dengan rincian 
perhitungan sebagai berikut : 

c. Sisa Anggaran Lebih 

pusat, anggaran untuk subsidi dan restrukturisasi perbankan. 

2) Panitia Anggaran DPR-RI dan Pemerintah sepakat bahwa 
realisasi pengeluaran pembangunan dalam Tahun Anggaran 
1999/2000 mencapai Rp. 81.901,5 miliar, yang berarti 
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2) Dalam rangka penyempurnaan manajemen keuangan 
pemerintah, Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan 
(KPMK) yang telah dibentuk dengan keputusan Menteri 
Keuangan No. 196 Tahun 2001 agar segera merumuskan 
strategi clan kebijakan penyempumaan sistem penganggaran, 
perbendaharaan, akuntansi, pelaporan dan auditing serta 
penataan organisasi yang diper lukan dalam rangka 
peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
APBN. 

1) Laporan keuangan pemerintah untuk Tahun Anggaran 2002 

sudah dapat disusun berdasarkan Standar dan Sistem 
Akuntansi Pemerintah yang baru yang berlaku um um untuk 
semua Departemen/Lembaga, sehingga dapat 
rnenggambarkan posisi asset, kewajiban dan kekayaan 
pemerintah. 

d. Tindak Lanjut Hasil-hasil Pemeriksaan BPK-RI 

untuk membiayai belanja rutin. Pelaksanaannya 
diberitahukan oleh Pemerintah kepada Dewan. 

Apa bi la di tam bahkan dengan sisa anggaran lebih yang berasal 
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2) Konsideran mengingat ayat 2 yang berbunyi "Ketetapan 
MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih clan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme", dihapus; 

l) Konsideran mengingat ayat l yang berbunyi "Pasal 5 ayat 
(1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) 
Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah 
dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945". 
Berubah menjadi "Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan 
Pasal 23 ayat (1) dan ayat(5) Undang-Undang Dasar 1945". 

Dalam rapat Panja telah dilakukan beberapa penyempurnaan 
antara lain : 

e. Materi RUU Perhitungan Anggaran Negara 1999/2000 

S) Agar dalam RUU Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
Anggaran 2000 dilampirkan angka perbandingan antara 
APBN - P dan realisasi. 

sebagai landasan pengelolaan Keuangan Negara yang 
transparan dan akuntabel. 
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Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 23 UUD 
1945, Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2001, Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 129 huruf c dan huruf 

a. Pendahuluan 

7. Pernbahasan Laporan Semester I APBN Tahun Anggaran 2001 

Setelah dilakukan beberapa penyempumaan terhadap beberapa 
materi RUU tersebut, PanitiaAnggaran DPR-RI dapat menerima 
RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 
1999/2000 untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat IV, guna 
mendapatkan persetujuan Dewan untuk disahkan menjadi 
Undang-Undang. 

g. Penutup 

Pemerintah harus memperhatikan dan menindaklanjuti saran- 
saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas 
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000. 

f. Catatan 

3) Rancangan Penjelasan, konkordan dengan dasar hukum 
mengingat, dalam kalimat "Perhitungan Anggaran ini 
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1. Sejak awal pelaksanaannya, APBN 2001 dihadapkan pada 
tantangan, hambatan, clan tekanan yang sangat berat. Hal 
tersebut terutama berkaitan dengan memburuknya 
lingkungan ekonomi makro, yang tercermin dari menurunnya 
nilai tukar rupiah, meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI) dan cukup tingginya laju inflasi. Di samping 
itu, tidak terlaksananya secara penuh beberapa kebijakan 
fiskal yang telah clirencanakan sebelumnya, clan adanya 
pembatalan sebagian rencana pencairan (disbursement) 
pinjaman luar negerijuga turut memberikan tekanan terhaclap 
pelaksanaan APBN 200 I. Berdasarkan perkembangan 
internal dan eksternal yang terjadi dalam semester I tahun 
anggaran 200 I, perkem bangan beberapa besaran asumsi 
ekonomi makro dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai 
berikut : 

d serta Pasal 135 dan Pasal 136, dalam rangka Pembahasan 
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ii. Nonperbankan 33.500,0 34.386,7 

b. Pembiayaan luar negeri (neto)19.029,6 19.933,0 

1,7 
. 3,3 

a 
32,7 

10,2 

125.224,2 47,6 
126.132,7 39,9 

83553,3 44,0 

10.285, 1 23,4 

32.294,3 39,5 

. 908,5 1,7 

908,5 1,7 

-1.122,0 . 3,3 
-12.372,0 0 

11 .250,0 33,6 

2.030,5 10,7 

54.319,7 

34.386,7 

0 

(4) Pembiayaan 52.529,6 

a. Pembiayaan dalam negeri 33.500,0 

i. Perbankan 0 

(1) Pendapalan negara dan llibah 263.226,6 286.006, 1 43,6 · 
(2) Belanja negara 315.756,1 340.325,7 37,1 

a. Pengeluaran Rutin 190.092,2 213387,8 3S,2 

b. Pengeluaran Pembangunan 43.987,4 45.461,4 22,6 

c. Dana perimbangan 81.676,5 81.476,5 ~9.6 

(3} Surplus/deflsit anggaran 11) · (2)- 52.529,6 · 54.319,7 1,7 

APBN Realisasi % thd % thd 
APBN Penyesuaian Semester I APBN f.Fffiflmf. 

(dalam miliar rupiah) 

2. Ikhtisar mengenai realisasi pelaksanaan APBN Tahun 
Anggaran 2001 dalam semester pertama adalah sebagai 
berikut: 

*) Semester I 2001 dibandingkan dengan Semester I 2000 

1.460 1.320,4 (ribu barel/hari - rata-rata) 

Produksi minyak mentah 

(US$/barel - rata-rata) 

Harga minyak mentah Indonesia 

Asumsi Dasar APBN 2001 Real. Sem. I 
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b. Realisasi penerimaan PPh Nonmigas tersebut terutama 
berkaitan dengan adanya perubahan Tahun Anggaran 
(perubahan pola penerimaan semesteran), dan 
pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. 

a. Realisasi penerimaan PPh Migas tersebut berkaitan 
dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Amerika Serikat. 

1. Realisasi penerimaan PPh dalam Semester I APBN Tahun 
Anggaran 2001 mencapai Rp 49.309,5 miliar atau 51,2 
persen dari sasaran yang direncanakan dalam APBN-nya. 
Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan PPh Migas 
Rp 13.901,7 miliar dan penerimaan PPh Nonmigas 
Rp 35.407,8 miliar; 

Realisasi penerimaan perpajakan dalam Semester I Tahun 
Anggaran 2001 mencapai Rp 90.282,6 miliar, terdiri dari 
Penerimaan Pajak Dalam Negeri Rp 85.597,6 miliar, dan 
Penerirnaan Pajak Perdagangan Internasional Rp 4.685,0 
miliar. · 

1. Penerimaan Perpajakan 

c. 

Berdasarkan perkembangan pendapatan negara dan hibah, 
serta belanja negara selama paruh pertama APBN Tahun 
Anggaran 2001 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
(SILPA) sebesar Rp 12.372,0 miliar, sebagajmana tercermin 

<. . 



Realisasi Penerimaan Cukai yang lebih dari 90 persennya 
berasal dari cukai hasil tembakau mencapai Rp 7.638,2 
miliar atau 44, 7 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam 
APBN Tahun Anggaran 200 l. Selain berkaitan dengan 

b) Realisasi penerimaan BPHTB terutama berkaitan 
dengan diberlakukannya undang-undang baru tentang 
BPHTB sejak tanggal I Januari 2001 yang antara lain 
mengatur tentang perluasan objek BPHTB dan 
tingginya transaksi perpindahan kepemilikan untuk 
tanah dan bangunan. 

a) Relatifrendahnya realisasi penerimaan PBB terutama 
berkaitan dengan belum masuknya sebagian besar 
penerimaan PBB dari Sektor Perkotaan dan 
Pertambangan, karena pada umumnya jatuh tempo 
pembayarannya terjadi pada Semester II; 

APBN-nya. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan 
PBB Rp 939,4 miliar dan penerimaan BPHTB Rp 649,l 
miliar atau masing-masing 21,0 persen dan 55,2 persen 
dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN 200 l. 

l) Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam Semester 1 
APBN Tahun Anggaran 2001 mencapai Rp 26.134,2 
mi liar atau 53,5 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam 
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2} Dalam Semester I APBN Tahun Anggaran 2001 realisasi 
penerimaan Bea Masuk yang merupakan sumber utama 
dari Penerimaan Pajak Perdagangan Intemasional (sekitar 
93,4 persen) mencapai Rp 4.375,5 miliar atau 43,5 persen 
dari yang ditargetkan dalam APBN Tahun Anggaran 200 I. 
Realisasi penerimaan tersebut antara lain berkaitan dengan : 

I) Dalam Semester I APBN Tahun Anggaran 200 I, realisasi 
penerimaan pajak lainnya mencapai Rp 927 ,2 mi liar atau 
56,6 persen dari target yang ditetapkan dalarn APBN-nya. 
Penerimaan tersebut utamanya bersumber dari basil 
pemungutan bea meterai, yang realisasinya di samping 
sangat dipengaruhi oleh besarnya tarifbea meterai.juga 
dipengaruhi olehjurnlah transaksi dan nilai transaksi yang 
terkena bea meterai dan administrasi pemungutannya. 

b) Ditempuhnya berbagai langkah kebijakan, seperti 
pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan 
pemasaran rokok melalui pelekatan pita cukai yang 
berhologram, operasi pasar, dan audit. 

perkembangan objek cukai dan perbaikan administrasi 
pemungutannya, pencapaian penerimaan tersebut juga 



Realisasi PNBP dalam Semester I APBN Tahun Anggaran 
2001 mencapai Rp 34.940,0 miliar, terdiri dari penerimaan 

· SDA Rp 29 .438,2 mi liar, Penerimaan Bagian Pemerintah atas 
laba BUMN Rp 1.465, l mi liar, dan PNBP lainnya Rp 4.036,8 
miliar. Untuk penerimaan SDA, realisasi penerimaan tersebut 
terdiri dari penerimaan SDA Minyak Bumi Rp 17. 776,4 
miliar, SDA Gas Alam Rp 10.332,5 mi liar, SDA 
Pertambangan Umum Rp 911,5 rniliar, SDA Kehutanan 
Rp 352,1 miliar, dan SDA Perikanan Rp 65,7 miliar, 

2. Penerimaao Negara Bukan Pajak 

b. Perkembangan ekspor berbagai jenis komoditi yang 
merupakan objek pajak/pungutan ekspor; 

a. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berpengaruh 
positif terhadap penerimaan pajak/pungutan ekspor; 

Semester I APBN Tahun Anggaran 200 I mencapai 
Rp 309,5 miliar atau 78,0 persen dad yang dianggarkan 
dalam APBN-nya. Realisasi penerimaan terse but terutama 
berkaitan dengan : 

a. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berpengaruh 
positif terhadap penerimaan bea masuk; 

362 



363 

6) Realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba 
BUMN dalam Semester I APBN Tahun Anggaran 200 l 
tersebut, antara lain dipengaruhi oleh jumlah total laba 
BUMN yang terealisasi untuk tahun 2000, jadwal 
penetapan bagian laba untuk Pemerintah, serta pola 
penyetorannya, 

5) Realisasi penerimaan SDA Kehutanan terutama berkaitan 
dengan terjadinya gangguan keamanan di beberapa daerah 
yang berpengaruh terhadap produksi kayu, serta 
berakhirnya masa berlaku beberapa hak pengusahaan 
hutan (HPH), yang antara lain terdapat di propinsi 
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara 
Barat. 

4) Rendahnya penerimaan SDA Perikanan yang hanya 
mencapai target 22,5% atau Rp. 65,7 miliar dari sasaran 
yang ditetapkan dalam APBN karena belum sepenuhnya 
dapat diatasi penangkapan ikan secara ilegal. 

1) Realisasi penerimaan SDA Minyak Bumi dipengaruhi 
oleh relatif lebih rendahnya rata-rata tingkat produksi 
minyak mentah dalam Semester I Tahun Anggaran 2001 
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Realisasi Pengeluaran Rutin dalam Semester I Tahun 
Anggaran 2001 mencapai Rp 83.553,3 miliar, atau sekitar 

1. Pengeluaran Rutin 

b) Tidak dapat dilaksanakannya secara optima] beberapa 
rencana tindak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, 
seperti pemberlakuan kenaikan harga untuk semuajenis BBM 
dalam negeri rata-rata 20 persen per April 2001; 

a) Perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang 
menjauh dari asumsi dasarnya, seperti kurs rupiah terhadap 
do]ar Amerika dan suku bunga SBI 3 bulan; 

Dalam Semester I APBN Tahun Anggaran 2001, realisasi belanja 
negara mencapai Rp 126.132,7 rniliar atau sekitar 39,9 persen 
dari pagu yang ditetapkan dalam APBN induknya. Secara um um 
perkembangan realisasi belanja negara dipengaruhi oleh : 

d. Belanja Negara 

kesepakatan sidang Consultative Group on Indonesia 
(CG!) pada bulan Februari 2000. 

3. 

7) Sementara itu realisasi PNBP Lainnya dalam Semester I 
Tahun Anggaran200 I antara lain disebabkan masih 
rendahnya penerirnaan pendidikan dan penerimaan 
penjualan. 
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Realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 41.819,4 
miliar, atau sekitar 54,6 persen dari pagu yang ditetapkan 
dalam APBN-nya. Jumlah ini terdiri dari pembayaran bunga 
utang dalam negeri Rp 27.890,7 rniliar, dan pernbayaran 
bunga utang luar negeri Rp 13.928, 7 rniliar. Hal ini antara 
lain dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

v. Pembelian barang yang memerlukan tender, baru 
terlaksana pada bulan ketiga triwulan pertama. 

iv. Perjalanan dinas pada triwulan I relatif masih rendah; 

iii. Belanja barang dan jasa pada umumnya dibayar pada 
bulan berikutnya; 

Realisasi belanja barang dalam Semester I Tahun 
Anggaran 2001 mencapai Rp 4.186,2 mi liar atau 43,2 
persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 200 I. Hal 
ini antara lain disebabkan oleh : 

Januari 2001 sampai dengan bulan Juli 2001, sehingga 
belum tercermin dalam Semester I. 

44,0 persen dari pagu yang direncanakan dalam APBN-nya. 
Realisasi ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. 



Realisasi Pengeluaran Pembangunan dalam Semester I Tahun 
Anggaran 2001 mencapai Rp 10.285,l miliar, atau sekitar 
23,4 persen dari pagu yang direncanakan dalam APBN-nya. 

2. Pengeluaran Pembanguoan 

Realisasi Pengeluaran Rutin Lainnya dalam Semester I Tahun 
Anggaran 200 l mencapai Rp 244,6 mi liar, antara lain karena 
realisasi pembayaran dana kontijensi desentralisasi masih 
nihil. 

dipengaruhi oleh : 

a. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan 
harga minyak mentah yang lebih tinggi dari asumsi dasar 
yang ditetapkan dalam APBN-nya; 

b. Tidak dapat dilaksanakannya secara optimal rencana 
tindak penyesuaian harga untuk sernua jenis BBM dalam 
negeri rata-rata 20 persen sejak bu Ian April 200 I; 

c. Baru direalisasikannya pembayaran beban subsidi BBM 
triwulan I tahun 2001, karena diperlukan waktu bagi 
proses verifikasi sebelum pelaksanaan pembayaran. 

a. Realisasi tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI) dalam semester I 2001 yang mencapai rata-rata 
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5. Pemahaman pengelola proyek mengenai tata-cara 
pengadaan yang dikeluarkan oleh badan pemberi 
pinjarnan, khususnya untuk proyek-proyek pinjaman Juar 
negeri. 

4. Adanya kerawanan keamanan di beberapa daerah seperti 
Arnbon, Aceh, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Barat. 

3. Keterlambatan DIP dan PO yang baru diterima pada bulan 
April 2001, yang menyebabkan sebagian besar 
pelaksanaan proyek sampai dengan triwulan II masih 
berada pada tahap administrasi (pelelangan dan lain-lain). 

proyek (DIP)/petunjuk operasional (PO) yang terlalu 
singkat, menyebabkan pembuatan/penyusunan PO 
dilaksanakan terlalu terburu-buru dan kurang 
mempertimbangkan adanya inflasi/faktor kenaikan harga 
barang dan jasa, sehingga dalam perjalanannya terpaksa 
dilakukan revisi yang memperlambat laju pelaksanaan 
pekerjaan di lapangan. 

Jumlah tersebut terdiri dari Pembiayaan Rupiah Rp 3.314,5 
miliar dan Pembiayaan Proyek Rp 6.970,6 mi liar. Realisasi 



a. Adanya ketetapan yang mengatur bahwa DAU harus 
dialokasikan ke rekening pemerintah daerah setiap 

2. Realisasi DAU dalam Semester I Tahun Anggaran 2001 
mencapai Rp 30.069,2 miliar atau sekitar49, 7 persen dari 
pagu alokasi DAU yang ditetapkan dalam APBN-nya. Hal 
ini antara lain disebabkan oleh : 

b. Belum ditetapkannya bagian daerah yang berasal dari 
sektor kehutanan, sebagai akibat dari adanya 
pemekaran beberapa daerah barn, sehingga pemetaan 
batas wilayah yang digunakan daJam penetapan daerah 
penghasil SDA harus dilakukan secara cermat dan 
berhati-hati. 

diterbitkannya ketentuan yang mengatur mengenai 
penetapan besarnya bagian daerah dari SDA dan 
tatacara penyalurannya menjelang akhir Semester I 
Tahun Anggaran 2001 melalui Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 343 dan Nomor 344 Tahun 2001, 
yang meliputi SDA Migas, SDA Pertambangan 
Umum, dan SDA Perikanan. 

3. Dana Perimbangan 
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1. Realisasi pembiayaan dalam negeri dalam Semester I APBN 
Tahun Anggaran 2001 mencapai negatif Rp 1.122,0 miliar, 
yang berasal dari pembiayaan nonperbankan dalam negeri 

a. Pembiayaan Dalam Negeri 

Selama enam bu Ian pe)aksanaan APBN Tahun Anggaran 2001, 
realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp 125.224,2 
miliar, sernentara itu realisasi Belanja Negara mencapai 
Rp 126.132, 7 miliar, sehingga terdapat Defisit anggaran Rp 908,5 
mi liar. 

PEMBIAYAAN ANGGARAN 

a. Belum adanya penetapan alokasi DAK untuk dana 
reboisasi (DR) per propinsi sampai akhir Juni 2001, 
dan baru diterbitkannya pedoman urn um pengelolaan 
OAK untuk DR pada bulan Mei 2001; 

b. Adanya penyesuaian DAK-DR dalam Paket Kebijakan 
Penyesuaian APBN 2001. 

3. 

bulan sebesar seperduabelas dari pagu yang telah 
ditetapkan dalam Keppres Nomor 181 Tahun 2000. 
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2. Rendahnya realisasi penarikan Pinjaman Luar Negeri ini 
terutama disebabkan oleh berbagai kendala seperti belum 
terpenuhinya policy matrix yang merupakan salah satu syarat 
clalam mencairkan pinjaman program, dan rendahnya 
penyerapan bantuan proyek berkaitan dengan beberapa faktor 
yang menghambat pelaksanaan beberapa proyek pemerintah 
yang didanai oleh bantuan proyek, sebagaimana diuraikan 
dalam butir IV.B. 

1. Pembiayaan luar negeri (bersih) clalam Semester I APBN 
Tahun Anggaran 200 I mencapai Rp 2.030,5 miliar, yang 
berasal dari penarikan Pinjaman Luar Negeri Rp 9.599,9 
miliar terdiri dari Pinjaman Program Rp 2.632,6 mi liar clan 
Pinjaman Proyek Rp 6.967,3 miliar, dikurangi dengan 
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Rp 7.569,4 
miliar. 

b, Pembiayaan Luar Negeri 

Anggaran 2001 belum terealisir, karena basil privatisasi 
PT lndofarma Tbk clan PT Kimia Farma Tbk digunakan untuk 
menambah modal kedua perusahaan tersebut. 

3. 

2. 

Rp 11.250,0 miliar, dikurangi dengan pembiayaan perbankan 
dalam negeri Rp 12.372,0 miliar, 
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2. Di sisi belanja negara, seiring dengan membaiknya 
perkembangan beberapa variabel ekonomi makro, serta 
serangkaian rencana tindak yang diupayakan guna mengatasi 

1. Di sisi pendapatan negara dan hi bah, realisasi pendapatan negara 
dan hi bah dalam semester II tahun anggaran 2001 diperkirakan 
mencapai Rp 160.783,4 miliar, lebih tinggi dari semester 1 
Rp 125.224,2 rniliar, sehingga secara keseluruhan dalam tahun 
anggaran 2001 diperkirakan mencapai Rp 286.007,6 mi liar. Hal 
tersebut selain sejalan dengan perkiraan membaiknya kondisi 
ekonomi makro, juga berkaitan dengan ditempuhnya berbagai 
kebijakan, terutama di bidang perpajakan melalui intensifikasi 
pernungutan pajak clan ekstensifikasi objek dan subjek pajak, 
khususnya PPh, PPN dan PPnBM, serta cukai. 

anggaran sebagaimana yang telah disepakati Panitia Anggaran DPR- 
RI dan Pemerintah, pelaksanaan APBN dalarn semester Il tahun 
anggaran 2001 diharapkan akan mengalami perbaikan. Berbagai 
langkah kebijakan tersebut diperkirakan dapat berpengaruh positif 
terhadap peningkatan perkiraan realisasi pendapatan negara dalam 
semester II 200 I, sehingga dapat mengimbangi besarnya kebutuhan 
belanja negara dalam periode tersebut. 

3. Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 
mencapai Rp 7.569,4 miliar telah memperhitungkan 
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3. Berdasarkan perkiraan perkembangan pendapatan negara dan 
hibah, belanja negara serta rencana tindak yang telah dan akan 
dilakukan, maka secara keseluruhan defisit anggaran tahun 2001 

b. Di bidang pengeluaran pembangunan, rencana tindak yang 
telah dan akan dilakukan guna menghemat pengeluaran 
pembangunan, antara lain meliputi (i) penghematan dan 
peningkatan efisiensi pelaksanaan proyek-proyek sektoral 
departemen melalui upaya perlambatan (slow down) 
pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan melihat 
kemampuan penyerapan anggaran pembangunan dan waktu 
efektif pelaksanaan proyek sesuai dengan perkem bangan 
terakhir; serta (ii) penghematan dan penajaman prioritas 
penggunaan dana cadangan pembangunan. 

melalui percepatan proses penyelesaian pegawai yang 
dipindahkan ke daerah; (ii) penghematan anggaran subsidi 
BBM melalui peningkatan efisiensi dan kenaikan harga 

.. BBM; (iii) penghematan anggaran subsidi listrik melalui 
kenaikan tarif dasar listrik, dan perubahan cara perhitungan 
subsidi listrik; serta (iv) penghematan penggunaan dana 
kontijensi dalam rangka desentralisasi fiskal. 

beratnya beban anggaran belanja negara dan sekaligus menekan 
defisit anggaran, secara signifikan berpengaruh langsung pada 
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Terhadap penyelewengan pajak, Panitia Anggaran DPR-Rl 
mengharapkan dengan sungguh-sungguh langkah konkret 

l) Realisasi penerimaan perpajakan dalam Semester I tahun 
2001 mencapai sekitar Rp 90,3 triliun atau 50,2 persen dari 
sasaran APBN atau 48,7 persen apabila dibandingkan dengan 
APBN Penyesuaian. Panitia Anggaran DPR-RI 
rnengharapkan pada Pemerintah untuk benar-benar 
melaksanakan rencana tindak (policy measures), khususnya 
di bidang penerimaan perpajakan yang telah disepakati 
bersama dalam APBN Penyesuaian, sehingga target 
penerimaan perpajakan dalarn APBN Penyesuaian tersebut 
dapat tercapai. 

1. Pendapatao Negara dan Hibah 

PENDAPAT PANITIA ANGGARAN DPR-RI 

emikian, 
sampai akhir pelaksanaan APBN tahun anggaran 2001 
diperkirakan tidak terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran 
(SILPA) sebagaimana tercermin pada pembiayaan sektor 
perbankan dalam negeri. 

dapat dipertahankan sesuai dengan yang diperkirakan semula. 
Hal tersebut karena dalam keseluruhan pelaksanaan APBN tahun 
anggaran 2001, pem biayaan anggaran yang diperkirakan dapat 
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l ) Realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai 
sekitar Rp 27,9 triliun atau 52,2 persen dari sasaran yang 
ditetapkan dalam APBN atau 45,6 persen apabila 
dibandingkan dengan APBN Penyesuaian. Panitia Anggaran 
DPR-RI menganggap realisasi tersebut cukup tinggi. Untuk 
itu Panitia Anggaran DPR-RI mendesak pemerintah untuk 
mengurangi beban pembayaran bunga utang dalam negeri 
tersebut rnelalui penarikan kembali obligasi secara bertahap. 

2. Belanja Negara 

b) Di bidang perikanan, dengan mencegah penangkapan ikan 
ilegal oleh kapal-kapal asing. 

a) Di bidang kehutanan, dengan mengoptii:nalkan 
pengawasan dan pencegahan, pencurian kayu-kayu ilegal 
dan penyelundupan; 

3) Realisasi penerimaan perikanan dan kehutanan masing- 
masing mencapai Rp 65,7 miliar dan Rp 352, l miliar atau 
22,5 persen dan 10, l persen dari sasaran APBN atau 22,5 
persen dan 11, 7 persen apabila dibandingkan dengan APBN 
Penyesuaian. Panitia Anggaran DPR-RI berpendapat bahwa 
penerimaan tersebut masih bisa ditingkatkan melalui upaya : 

dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai 
penyelewengan dimaksud. 
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a) Mempercepat administrasi yang berkaitan dengan 
pembuatan SuratKeputusan Pengangkatan Pemimpin dan 
Bendahara Proyek. 

5) Dal am rangka rneningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek- 
proyek pembangunan, Panitia Anggaran DPR-RI 
menyarankan agar dapat dilakukan langkah konkret sebagai 
berikut: 

4) Realisasi dana kontijensi dalam Semester I tahun 200 I masih 
rendah, Panitia Anggaran DPR-RI meminta agarpenggunaan 
dana kontijensi tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati, 
cermat, dan tepat sasaran. 

3) Panitia Anggaran DPR-RI menyarankan pengurangan subsidi 
listrik melalui peningkatan efisiensi kinerja PLN, 
rnelaksanakan kebijakan tarif secara konsisten, dan 
peningkatan kegiatan operasi penertiban aliran listrik 
(OPAL). 

2) Upaya pengurangan subsidi BBM, efisiensi distribusi BBM, 
dan efisiensi kinerja Pertamina harus ditingkatkan. Untuk 
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3) Realisasi penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman 
program maupun pinjaman proyek, dalam Semester I tahun 
200 l baru mencapai 26, 7 persen dari sasaran dalam APBN 
atau 23,9 persen apabila dibandingkan dengan APBN 
Penyesuaian. Rendahnya realisasi pinjaman program 
diantaranya karena tidak terpenuhinyapo/icy matrix pinjaman 
program yang disyaratkan oleh negara donor. Oleh karena 

2) Realisasi penjualan aset perbankan dalam Semester I tahun 
2001 mencapai Rp 11,3 triliun atau 41, 7 persen dari sasaran 
dalam APBN maupun dalam APBN Penyesuaian. Namun 
demikian, rencana penarikan kembali obligasi senilai Rp l 0 
triliun hingga Semester I tahun 200 l masih nihil. Panitia 
Anggaran DPR-RI mendesak kepada BPPN agar rencana 
pembelian kembali obligasi tersebut dapat direalisir, dan 
sasaran penjualan aset sebesar Rp 27 triliun dapat tercapai. 

mengupayakan terlaksananya privatisasi sejumlah BUMN 
agar sasaran sebesar Rp 6,5 triliun dalam APBN Penyesuaian 
dapat tercapai. 

3. Pembiayaan Anggarao 

c) 

b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya 
yang menangani proyek secara Jangsung. 
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3. Dalam rangka mencegah dan mengurangi kebocoran keuangan 
negara, perlu dilakukan langkah-langkah konkret melalui: 

2) Pemberian subsidi perlu dibuat aturan pelaksanaanya oleh 
Pemerintah. 

l) Sebelum disyahkanya Undang-Undang yang mengatur 
pinjarnan luar negeri dan Hibah Pemerintah, maka setiap 
pinjaman luar negeri harus mendapatkan persetujuan 
terlebih dahulu dan Hibah dilaporkan kepada DPR. 

e. Undang-undang tentang Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. 

d. Undang-undang tentang Bank Indonesia. 

c. Undang-undang tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara. 

b. Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara. 

a. Undang-undang tentang Keuangan Negara. 

negara, maka perlu segera diusulkan/diselesaikan berbagai 
perangkat perundangan yang terkait yaitu : 

itu, Panitia Anggaran DPR-RI mengharapkan agar 
pemerintah bekerja keras mengusahakan terpenuh inya policy 
matrix dan berbagai persyaratan yang telah disepakati dengan 
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Sebagai tindak lanjut Keputusan Rapat Badan Musyawarah 
tanggal 28 Juni 2001, Panitia Anggaran telah melakukan rapat 
kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan 

a. Pendabuluan 

8. Pembahasan Repeta Tahun 2002 

Pendapat clan saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
agar diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah, baik 
dalam pelaksana-an APBN Tahun Anggaran 200 l, maupun 
pelaksanaan APBN tahun-tahun anggaran yang akan datang. 

PENUTUP 

anggaran rutin maupun pembangunan seperti penyelesaian 
masalah gaji Pegawai Negeri Sipil (khususnya guru) dalam 
DAU. Makadalam rangkapenyusunan APBN Perubahan Tahun 
Anggaran 2001 dimungkinkan adanya Anggaran Belanja 
Tambahan selama keuangan negara tersedia. 

4. 

5. 

a. Upaya meningkatkan pengawasan internal dengan 
melaksanakan Undang-undang secara konsisten (Bilamana 
terbukti kepada mereka yang terbukti bersalah diberhentikan). 
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l. Tentang Kedudukan Hokum Repeta 2002. 

Berbeda dengan tahun anggaran 2001, Repeta 2002 tel ah 
disampaikan Pemerintah kepada DPR RI sebagai RUU. 
Dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 4 UU Nomor 25 
Tahun 2000 tentang PROPENAS yang memberikan 
penegasan, bahwa Repeta memuat APBN, RUU tersebut 
menimbulkan kesulitan oleh karena ha) ini berarti sebuah 
Undang-undang memuat undang-undang. 

b. KesimpuJan/K.eputusan Rapat 

Setelah dilakukan pembahasan secara intensifbaik dalam rapat- 
rapat kerja, rapat panja, maupun rapat tim kecil, Panitia Anggaran 
DPR RI dan Pemerintah sepakat antara lain hal-hal sebagaimana 
di uraikan di bawah ini. 

c. Menyajikan prioritas nasional, sehingga dapat dijadikan 
pedoman bagi penyusunan APBN tahun yang bersangkutan, 
terutama dalam rnenentukan pilihan alokasi sumber daya 
nasional setepat-tepatnya. 

selama S (lima) hari, yaitu tanggal 3 s/d 11 Juli 2001. Dalam 
rangka lebih mengintensifkan pembahasan, dibentuk Panja dan 



Disepakati perlunya koreksi data dalam Matriks Rencana 
Tindak, baik yang menyangkut lembaga pelaksana kegiatan 
maupun kegiatannya, sehingga validitas data yang tercantum 
benar-benar teruji. 

3. Tentang Korcksi Data. 

2. Tentang Out line Repeta. 

Disepakati out line Repeta 2002 diorientasikan kepada 
PRO PENAS, sehingga sebagai pedoman dalam penyusunan 
APBN benar-benar menunjukan arah yang jelas dan 
sistematik. 

Sebagai satu kesatuan dengan UU APBN, maka pengesahan 
Repeta 2002 bersamaan dengan pengesahan Rancangan 
Undang-undang tentang APBN 2002. Berkaitan dengan hal 
itu Panitia Anggaran dan Pemerintah sepakat untuk 
memberikan waktu kepada para anggota untuk 
mempelajarinya dan masih dimungkinkan untuk dilakukan 
penyempurnaan terhadap naskah Repeta yang telah 
disepakati, 

Setelah diadakan konsultasi dengan pimpinan DPR RI pada 
tanggal 9 Juli 2001, dalarn hal ini Wakil Ketua Bidang 
Korekku, diputuskan bahwa proses pembahasan status hukum 
Repeta supaya dikernbalikan seperti posisinya pada tahun 
2001 dan pembahasan finalnya disatu aff.®1igftn·Hembahasan 
RAPBN nya ( APBN 2002). 
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Dalam konteks pentingnya koordinasi, monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, disepakati 

7. Tentang pendekatan Bottom Up Planning, Top Down 
Policy 

Disepakati bahwa penyusunan prioritas dalam Repeta 2002 
harus didasarkan pada analisis yang bertolak dari assesment 
terhadap realisasi anggaran tahun berjalan dan sebelumnya. 
Analisis tersebut harus tercantum dalam sub Bab Umum dari 
Bab III sampai dengan Bab XI. 

6. Tentang Assement terhadap realisasi anggaran tahun 
berjalan dan sebelumnya 

Disepakati untuk mengkaj i ulang prioritas dalam Repeta 
2002. Disamping itu perlu pula penyempurnaan dalam 
susunan bab, struktur dan subtansi masing-masing bab. 

5. Tentang Review terhadap Prioritas Pembangunan 

Dernikian pula penegasan tentang perlunya dukungan 
pernbangunan pertanian oleh industrialisasi pada umumnya. 

terjadinya perubahan struktur ekonomi masyarakat. 

4. Tentang Sasaran Kuantitatif. 



b. Penyusunan Kaidah Pelaksanaan mengacu kepada 
pelaksanaan APBN 2001 dengan penjelasan tentang 
fungsi Repeta beserta instrumen kebijakan publik sebagai 
acuan pelaksanaannya 12 (dua belas) butir-butir 
kesepakatan tersebut di atas telah ditampung dalam 

a. Disepakati disusunnya Kaidah Pelaksanaan dalam Repeta 
2002 sebagai bab tersendiri sebelum Penutup. 

10.Tentang Kaidah Pelaksanaan 

b. Kesepakatan ini disadari bersarna untuk rnenghindari 
konotasi negatif yang mengarah kepada penggelembungan 
anggaran dalam berbagai sektor, maupun konotasi 
pengaturan negara yang terkesan berlebihan terhadap 
kehidupan masyarakat, diluar kedudukannya sebagai 
fasilitator dan regulator. 

a. Disepakati untuk menghindari penggunaan istilah yang 
dapat menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai dengan 
maksud yang sebenarnya atau bahkan rnenimbulkan bias 
dari pengertian yang sebenamya. 

pendekatan Bottom Up Planning, Top Down Policy dalam 
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b) Dalam Dana Perimbangan, khususnya pada DAK, Tahun 
Anggaran 200 l yang hanya berisi Dana Reboisasi. Untuk 
Tahun Anggaran 2002 perlu ditambahkan ke dalam DAK 
yaitu Pembiayaan Proyek yang berasal dari anggaran 
pembangunan masing-masing Departemen/LPND yang 

a) Format APBN Tahun Anggaran 2001 yang saat ini berlaku 
dipandang perlu untuk disempumakan terutarna pada sisi 
anggaran pembangunan, dana perimbangan dan 
pembiayaan anggaran. 

1) Format RAPBN Tahun Anggaran 2002 

a. Kebijakan Fiskal 

Kesepakatan Dengan Pemerintah 

9. Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun 2001 

2002 secara lengkap, sedangkan untuk membanru memahami 
penyempumaanya, disertakan pula Butir-Butir Laporan Hasil 
Perbaikan Konsep Repeta 2002, sebagai ringkasan seluruh 
pembahasan Draft Repeta 2002 sebelumnya. 

c. 

konsep Repeta 2002 yang telah disampaikan pada tanggal 



b) Dalam tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
mencapai 4,77 persen, sedangkan tingkat inflasi mencapai 
9,35 persen. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap US 
dolar melemah menjadi rata-rata Rp 8.424 per US$. 
Dal am tahun anggaran 2001, sesuai dengan Undang- 
Undang APBN 2001, disepakati bahwa pertumbuhan 

a) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2002 akan disusun 
berdasarkan pada perkembangan berbagai variabel 
ekonomi makro baik faktor-faktor internal maupun 
eksternal. Berbagai variabel ekonomi makro tersebut 
antara lain meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, 
nilai tukar rupiah terhadap US dolar, suku bunga SBI 3 
bulan, harga minyak internasional, serta tingkat produksi 
minyak Indonesia. Memperkirakan variabel ekonomi 
makro tahun 2002 pada saat ini masih sangat sulit. Secara 
ideal, untuk dapat menghasilkan perkiraan yang lebih baik 
diperlukan setidak-tidaknya data realisasi semester I tahun 
2001. Disamping itu, data variabel tersebut pada tahun 
sebelumnya juga sangat bermanfaat untuk membuat 
estimasi tahun 2002. 

lokasi proyeknya ada di Daerah Tingkat I/II tertentu yang 
akan dimasukan ke dalam APBD Tingkat I. 
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Keempat, perlambatan pertumbuhan ekonorni dunia 
dalam tahun 2002 diperkirakan tidak signifikan. 
Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan akan 
mengalami perlambatan, demikian juga perekonomian 
Jepang tetap masih berjuang untuk bangkit kembali. 

Ketiga, program restrukturisasi utang sektor swasta, baik 
utang dalam negeri maupun utang luar negeri berjalan 
lancar, sehingga akan mondorong aliran dana (kredit) baru 
bagi dunia usaha baik yang bersurnber dari dalam negeri 
maupun luar negeri, pada gilirannya akan mendorong 
kegiatan dunia usaha dapat beroperasi secara normal 
kernbaJi. 

Kedua, program restrukturisasi perbankan nasional dapat 
diselesaikan, sehingga fungsi bank sebagai intermediasi 
dana telah berjalan normal. Hal ini pada gilirannya akan 
mendorong kegiatan ekonomi terutama kegiatan investasi. 

konsumsi masyarakat, ekspor dan nilai tukar rupiah. Hal 
ini pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi, laju inflasi, dan tingkat suku bunga. 

ekonomi diproyeksikan akan mencapai 5 persen, tingkat 
inflasi 7,2 persen, kurs rupiah rata-rata Rp 7.800 per US$, 



e) Dengan garnbaran tersebut di atas, disertai dengan 
kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung, maka 
disepakati perkiraan sementara variabel ekonomi makro 
sebagai dasar penyusunan RAPBN 2002 adalah sebagai 
berikut: 

kestabiJan ini, selain Jebih disebabkan oleh faktor supply 
dan demand, juga diperkirakan karena adanya kesepakatan 
OPEC pad a sidangnya tanggal 1 7 Januari 2001 
memutuskan untuk melakukan pemotongan produksi 
sebesar 1,5 juta barel per hari (bph) mulai tanggal 1 
Februari 2001 dan sebesar 1,0 juta barel per hari mulai 
tanggal l April 2001. Dalam tahun 2002 faktor-faktor 
yang mempengaruhi harga minyak antara lain tingkat 
ketaatan produksi OPEC (selama ini hanya mencapai 
sekitar 80 persen), kebijaksanaan stok dari negara-negara 
industri yang besamya diperkirakan tidak jauh berbeda 
dengan tahun 2000 dan tahun 2001, iklim, serta tingkat 
pertumbuhan ekonomi dunia sebagaimana dijelaskan 
dalam butir 3 d di atas .. 

Sementara itu, perekonomian Eropa Barat diperkirakan 
cukup kuat, sedangkan perekonomian Asia diperkirakan 
juga akan relatif lebih baik. Dengan demikian, secara 
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b) Tim Kecil Kebijakan Fiskal sepakat bahwa tax ratio dalam 
tahun anggaran 2002 diharapkan dapat rnencapai sekitar 
12,4 - l3 persen dari PDB. Target tax ratio ini masih 
dibawah rencana yang ditetapkan dalarn Propenas yaitu 

a) Penerimaan perpajakan dalam RAPBN tahun 2002 
diharapkan meningkat sejalan dengan perkernbangan 
perekonomian secara keseluruhan, dan sejauh mungkin 
disesuaikan dengan rencana jangka menengah APBN 
seperti diindikasikan dalam Propenas 1999-2004. 

4) Target Tax Ratio dan Penerimaan Bukan Pajak 

Dalam Tahun Anggaran 2002 akan dilaksanakan kebijakan 
fiskal yang akan menjamin terciptanya keuangan negara 
dengan memberikan stimulus fiskal dalam batas kemampuan 
keuangan negara, yang didukung oJeh kebijakan moneter 
yang diarahkan untuk mengendalikan inflasi dan nilai kurs 
rupiah yang kondusif bagi perekonomian Indonesia. 

3) Strategi Kebijakan Fiskal 

( 6) Tingkat produksi minyak antara 1,3 8 - 1 ,46 juta barel 
per hari, 

(5) 

{4) 

(2) 

(3) 

( l) Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,5 - 5,5 
persen; 



( 4) Ekstensifikasi terhadap pembeli mobil dengan harga 
lebih dari Rp 200 juta, dan rumah dengan NJOP 
Rp 1 miliar. 

(3) Ekstensifikasi dengan cara mewajibkan pemegang 
kartu kredit (misal dengan plafond kredit Rp 10 juta) 
supaya diwajibkan mempunyai NPWP. 

(2) Ekstensifikasi rnelalui kerjasarna dengan pihak 
imigrasi supaya mewajibkan pemilik paspor untuk 
mempunyai NPWP. 

(1) Ekstensifikasi melalui kerjasama dengan RT/RW/ 
kelurahan supaya setiap kartu keluarga diberi NPWP 
sehingga di setiap RT dapat diketahui dengan cepat 
jumlah penduduk yang terdaftar sebagai wajib pajak. 

e) Upaya-upaya ekstensifikasi dilakukan dengan : 

NPWP tetapi temyata belum ber-NPWP. dan intensifikasi 
yaitu bagi orang pribadi atau badan yang telah ber-NPWP 
tapi dalam mengisi SPT belum sesuai dengan keadaan 
sebenarnya. 
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Sistern Penggajian pegawai negeri dan Pejabat Negara 
dilakukan perubahan, dimana diharapkan mengalami 
kenaikan setiap tahun minimal untuk mengimbangi laju 
inflasi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan 
keuangan negara. Perlu diupayakan agar kebijakan 
kenaikan gaji tersebut tidak menimbulkan dampak 
terhadap kenaikan harga barang danjasa. 

a) Gaji Pegawai 

5) Pengeluaran Rutin 

g) Penerimaan Bukan Pajak akan semakin diintensitkan, 
namun tetap mempertimbangkan pengalihan kewenangan 
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 

(6) Membangun sistem informasi perpajakan secara on- 
line. 

(5) Pemanfaatan simpul-simpul data. 

( 4) Koordinasi dengan instansi lain 

(3) Meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak. 

f) 

(5) Kewajiban bagi orang pribadi yang memperoleh 
penghasilan di atas PTKP harus terdaftar sebagai 



Dalam rangka mengurangi tekanan terhadap APBN dan 
membiayai proyek-proyek strategis yang dibiayai dari 
APBN, diharapkan agar Pemerintah mengupayakan 
penundaan pembayaran baik pokok maupun bunga hutang 
Iuar negeri (rescheduling) selama 4-5 tahun anggaran. Hal 
itu dapat dilakukan rnelalui Paris Club atau forum-forum 
la inn ya. 

c) Hutang Luar Negeri 

- Apabila setoran obligasi oleh BPPN mencapai Rp 57 
triliun, dengan kurs Rp 8.500, inflasi 7 persen, dan 
suku bunga SBJ 13 persen, makajumlah pembayaran 
bunga obligasi diperkirakan sebesar Rp 52,5 triliun, 

diperkirakan akan mencapai sekitar Rp 55,9 triliun; 

- Apabila kurs Rp 8.200, inflasi7 persen dan bunga SBI 
13 persen, maka jumlah pembayaran bunga obligasi 
diperkirakan akan mencapai sekitar Rp 58,2 triliun; 

- Apabila kurs Rp 8.500, inflasi 8 persen dan bunga SBI 
14 persen, makajumlah kewajiban pembayaran bunga 
obligasi diperkirakan akan mencapai sekitar Rp 60,5 
triliun; 

b) Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri 
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(c) Subsidi yang disediakan pemerintah terbatas 
dan seminimal mungkin hanya untuk 
komoditas-komoditas tertentu yang strategis 
dan menguasai hajat hidup orang banyak. 
Subsidi tersebut dikelompokkao dalam subsidi 
BBM dan subsidi non BBM yang antara lain 
terdiri dari subsidi listrik, pangan, obat-obatan, 
benih, dan subsidi kredit program. 

(b) Subsidi masih tetap diberikan, namun harus 
lebih selektif dengan kelompok sasaran yang 
tepat (targeted subsidy), yaitu kelompok 
masyarakat rniskin. Selain itu, pemberian 
subsidi harus lebih bersifat crash program, 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan 
perekonomian. Dalam hat ini harus dihindari 
pemberian subsidi melalui mekanisme harga 
penjualan. Dengan demikian, dapat mengurangi 
distorsi (inefisiensi) dalam perekonomian. 

akan menganggu alokasi sumber daya 
pemerintah dalam pelaksanaan anggaran. 

(1) 

d) Kehijakan subsidi 



a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 

(1) Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah 
selisih lebih antara realisasi pembiayaan (jumlah 
pembiayaan luar negeri bersih dan pembiayaan non- 
perbankan dalam negeri, yaitu privatisasi, penjualan 

7) Samber Pembiayaan 

6) Defisit Anggaran 

Kebijakan defis it harus diarahkan kepada pengurangan defisit 
secara bertahap sehingga jumlah pengeluaran dapat ditutup 
seluruhnya dari penerimaan dalam negeri. 

(b) Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan 
pokok keluarga Prasejahtera melalui penyediaan 
bahan pangan tertentu dengan harga yang 
disubsidi. 

(a} Terjaminnya harga minimum produk pangan 
tertentu yang dihasilkan petani secara bertahap, 
sehingga kredit program untuk Saprodi petani 
secara bertahap akan dihapuskan 

(3) 

(a} 

(b) 

(2) 

(d) 
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( l) Tetap dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai 
dan produktivitas perusahaan. 

(2) Peran Pemerintah sernakin diarahkan pada peran 
regulator dan promotor kebijakan dari semula sebagai 
pemilik dan operator. 

Privatisasi dilakukan dengan dasar kebijakan sebagai 
berikut: 

b) Privatisasi BUMN 

(4) Dalam perencanaan RAPBN 2002 akan dihindari 
penggunaan SILPA (SAL), agar tidak menimbulkan 
pengaruh moneter ekspansif yang dapat mengganggu 
kestabilan makro ekonomi. Namun dernikian, apabila 
dalam realisasinya terdapat kekurangan pembiayaan 
(financing gap), maka penggunaan SILPA akan 
dibicarakan dengan DPR pada saat pembahasan RUU 
Perubahan atas APBN 2002. 

(2) 

(3) 



(4) Mempercepat pengembalian aset-aset BPPN kepada 
sektor swasta agar sektor riil dapat bergerak kembali. 

(5) Mengurangi beban negara yang timbul dari 
penerbitan obligasi berkaitan dengan rekapitalisasi 
perbankan. 

Penjualan aset restrukturisasi perbankan dilakukan dengan 
dasar kebijakan sebagai berikut: 

( 1) Mengupayakan hasil penjualan seoptimal mungkin 
termasuk langkah-Iangkah restrukturisasi Non 
Performing Loan (NPL). 

(2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh 
investor dengan cara-cara yang terbuka demi 
terpeliharanya integritas proses penjualan. 

(3) Mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, 
transparansi, dan akuntabilitas dalam proses 
penjualan. 

c) Penjualan Asel Program Restrukturisasi Perbankan 

pasar. 

(6) Privatisasijuga diharapkan dapat memberi kontribusi 
yang memadai bagi penerimaan negara. 

(5) 

(4) 

(3) Mendorong diJaksanakannya efisiensi dan good 
corporate governance di dalam BUMN yang 
meliputi keterbukaan, kemandirian, 
pertanggungjawaban (tra!ilsg~a~C1'1fependensi, 
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Disamping itu, pengeluaran pembangunan yang dikelola 
pusat juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan antar 
daerah melalui pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan 
pembantuan, khususnya dalam penyediaan pelayanan 
kebutuhan dasar manusia. Untuk mendorong otonomi daerah, 
bobot pengeluaran pembangunan yang dikelola pusat untuk 

Dilihat dari sisi pengelolaan anggaran pembangunan, 
penge luaran pembangunan terbagi atas pengeluaran 
pembangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan 
pengeluaran pembangunan yang dikelola oleh pemerintah 

. daerah. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, pengeluaran 
pembangunan yang dikelola pemerintah pusat digunakan 
terutama untuk membiayai tugas pemerintah pusat yang 
meliputi bidang agama, hukum, aparatur negara, keuangan, 
politik dan hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, serta 
kegiatan-kegiatan penelitian pembangunan di semua 
departemen dan lembaga. 

dan masyarakat. Dalam mengarahkan pernbangunan, salah 
satu instrumen pemerintah adalah melalui anggaran 
pembangunan dalam APBN clan APBD. 

Penegasan Hak Budget DPR RI. 

8) Lain-Lain 



Dilihat dari sumber pembiayaan, pengeluaran pembangunan 
pemerintah pusat bersumber dari rupiah murni dan pinjaman 
luar negeri. Sedangkan pengeluaran pembangunan 
pemerintah daerah berasal dari dana perimbangan, 
pendapatan asli daerah (PAD), dan Pinjaman Daerah. 

Dalam upaya menstimulir perekonomian nasional, alokasi 
anggaran pembangunan tahun 2002 yang terdiri atas anggaran 
yang dikelola daerah, anggaran yang dikelola pusat, serta 
pinjaman proyek diusulkan meningkat cukup besar dari 
Rp. 88,3 Triliun tahun 2001 menjadi Rp. 105,2 Triliun tahun 
2002 atau meningkat dari 6,2% Pendapatan Domestik Bruto 
(PDB) menjadi 6,6% PDB. 

Untuk anggaran pembangunan yang dikelola daerah yang 
bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Khusus, dan PAD diperkirakan mengalami 
peningkatan dari sekitar Rp. 44,4 Triliun atau sekitar 3, 1 % 
dari PDB pada tahun anggaran 2001 menjadi Rp. 49,6 Triliun 
pada tahun 2002 dengan persentase terhadap PDB sekitar 
3, 1 %. Sedangkan anggaran pembangunan rupiah murni yang 
dikelola pusat tahun 2002 diusulkan sebesar Rp, 33,5 Triliun 

membiayai kegiatan-kegiatan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan akan lebih ditingkatkan. 
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Dengan mengacu pad.a amanat GBHN yang dijabarkan dalam 
Propenas maka prioritas anggaran pembangunan pemerintah 
pusat diarahkan untuk penyediaan pelayanan kebutuhan dasar 

2) Arab dan Skala Prioritas Anggaran Pembangunan Tahun 
2002. 

Dalam masa transisi pelaksanaan otonomi daerah, 
kebijaksanaan pengelolaan pinjaman luar negeri yang sudah 
berjalan (on going project) diusulkan tetap menjadi tanggung 
jawab pemerintah pusat baik dalam pelaksanaan maupun 
pengembalian pinjaman. Sedangkan untuk pinjaman luar 
negeri yang baru, akan dilaksanakan sesuai dengan 
perundangan (Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusatdan Daerah dimana 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengembaliannya menjadi 
tanggungjawab pemerintah daerah yang meminjam. Dalam 
penyediaan dana pendamping pinjaman luar negeri, dilakukan 
secara bersama antar pemerintahpusat maupun daerah sesuai 
dengan tanggung jawab masing-masing dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah 
daerah. 

maupun daerah. 

atau meningkat sebesar 54,4 % dari alokasi tahun 2001. 
Dibandingkan terhadap PDB, usulan ini meningkat dari 1,5 



15 tahun yang beJum tertampung di sekolah (SD, MI, SL TP, 
MTS). Untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar akan 
dilakukan peningkatan sekolah dengan melengkapi sarana 
dan prasarana belajar mengajar seperti buku pelajaran dan 
alat peraga. Selain peningkatan mutu melalui berbagai 
pelatihan, kesejahteraan guru, kepala sekolah, pengawas dan 
tenaga kependidikan la inn ya juga akan rnendapat perhatian 
yang cukup besar. Kurikulum pendidikan dasar akan 
disempurnakan dengan berbasis pada kompetensi dan 
memperbanyak materi budi pekerti, moral, imtaq dan 
wawasan kebangsaan. Untuk mengantisipasi adanya lulusan 
pendidikan dasar yang tidak dapat melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi akan ditetapkan pendidikan 
keterampilan yang sesuai dengan daerah setempat (seperti 
daerah pariwisata, pertanian, kerajinan, kelautan dll) melalui 
kurikulum muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler. 
Pendidikan luar sekolah ditujukan untuk mendukung program 
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta menampung 
masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal 
melalui pendidikan keterampilan agar dapat melakukan 
kegiatan yang produktif. 

manusia yang lebih baik dan merata. Untuk itu diusulkan 
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Pembangunan perikanan dan kelautan terutama diarahkan 
untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya 
wilayah pesisir, kelautan, pulau-pulau kecil dan perikanan 
secara optimal dan berkelanjutan. Pembangunan tersebut 

Dalam pembangunan kehutanan prioritas diberikan pada 
pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 
Pembangunan kehutanan tersebut terutarna dilakukan melalui 
perbaikan dan pemantapan pelaksanaan reboisasi dan 
penghijauan; pemantapan kawasan lahan hutan berbasis 
pengakuan masyarakat; pengernbangan agroforestry dan 
hutan kemasyarakatan; dan pengamanan hutan dari kebakaran 
dan pencurian. 

diarahkan untuk pengembangan perkebunan rakyat terutama 
untuk kornoditi ekspor. Pembangunan pertanian diarahkan 
juga untuk peningkatan ketahanan pangan melalui 
peningkatan produksi pangan, pengembangan 
keanekaragaman produksi dan konsurnsi serta pengembangan 
dan pernantapan kelembagaan pangan. 

Dalam tahun 2002, pernbangunan pertanian dan pengairan 



Pembangunan sektor kesehatan dan kesejahteraan sosialjuga 
mendapat perhatian. Pembangunan di bidang kesehatan 
terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan 
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi 
penduduk miskin. Upaya pelayanan kesehatan dasar antara 
lain meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit 
menular, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, 
penyediaan obat generik esensial, promosi kesehatan, serta 
peningkatan hygiene dan sanitasi dasar. Pelayanan kesehatan 
rujukan antara lain meliputi peningkatan mutu pelayanan 
rumah sakit rujukan melalui penyediaan sarana dan 
prasarana. Selain itu akan ditingkatkan kegiatan pengawasan 
obat, makanan dan bahan berbahaya lainnya. Upaya 
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan tersebut didukung 
oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang 
kesehatan. 

sumber air. Sesuai dengan kebijakan desentralisasi, 
pemerintah daerah akan berperan penting dalam 
pemeliharaan prasarana pengairan dan irigasi. 

terutama dilakukan melalui peningkatan usaha tambak rakyat 
dan nelayan kecil; pengembangan intensifikasi budidaya 
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melaiui meningkatkan aksesibilitas atau kemudahan 
pencapaian daerah-daerah terisolasi dalam bentuk pemberian 
subsidi operasi transportasi perintis dan penyediaan prasarana 
transportasi di daerah-daerah tersebut Kegiatan pemeliharaan 
jaringan transportasi untuk mernpertahankan tingkat 
pelayanan, peningkatan pelayanan sarana transportasi untuk 
penduduk berpenghasilan rendah terutama di kota-kota besar. 
Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, 
juga dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat 
keselamatan pelayanan jasa transportasi. Di sarnping itu 
dalam sektor ini juga akan dilakukan pemeliharaan dan 
pembangunanjalan nasional (jalan negara) yang merupakan 
jalan lintas propinsi dan regional. Sedangkan untuk jalan 
propinsi dan kabupaten telah diserahkan tanggung jawab 
perencanaan dan pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah 
propinsi kabupaten/ kota, Kegiatan pemeliharan jalan adalah 
dalam rangka merspertahankan tingkat pelayanan dan 
menjaga keseimbangan sistem jaringan jalan untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut, 
Sedangkan kegiatan pernbangunan jaJan ditujukan untuk 
akses ke sentra-sentra produksi serta membuka daerah yang 
masih terisolasi. 



Sektor pertambangan dan energi akan tetap memprioritaskan 
Program listrik perdesaan dalam pembangunan kelistrikan 
secara nasional. Disamping itu akan dilaksanakan 

Dalam upaya mengatasi gangguan kamtibmas dan kamdagri, 
maka diperlukan adanya penanganan yang serius dari Polri. 
Dalam tahun 2002 diperlukan dukungan dana yang memadai 
bagi Polri dalam melaksanakan beberapa kegiatan seperti 
mengembangkan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan operasi penegakan hukum dan kamtibmas; 
mengembangkan kekuatan dan kemampuan Polri sesuai rasio 
kebutuhan terhadap jumlah penduduk dimana pada tahun 
2004 diharapkan tercapai rasio l :750; mengembangkan 
profesionalitas dan kesiapan anggota Polri dalam penyidikan 
tindak pidana guna mengungkap perkara; mengembangkan 
dan pembentukan tipologi kepolisian daerah (Polda/ Polres/ 
Polsek) selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah; 
menyusun peraturan perundangan yang mengatur keterlibatan 
TNI dalam mendukung Polri untuk menangani masalah 
kamdagri. 

kerjasama pertahanan dengan negara lain untuk memelihara 
stabilitas regional dan ketertiban dunia. 

Dalam sektor pertahanan dan keamanan diupayakan untuk 
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Prioritas pernbangunan hukum tahun 2002 adalah 
melanjutkan proses pembentukan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemulihan 
ekonomi, pelaksanaan otonomi daerah, melanjutkan upaya 
penegakan hukum melalui penuntasan kasus-kasus KKN dan 

Pembangunan sektor kependudukan dan keluarga sejahtera 
diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui 
pengendalian kelahiran dan memperkecil angka kematian. 
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelayanan 
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi terutama bagi 
keluarga pra sejahtera dan sejahtera I; pemberdayaan 
keluarga; penguatan kelembagaan dan jaringan KB, 
adrninistrasi kependudukan. Kegiatan ini akan didukung 
dengan penyelenggaraan advokasi serta Komunikasi 
lnformasi Edukasi (KIE) KB bagi masyarakat. 

itu, akan dilaksanakan pembangunan rumah sangat sederhana 
dan rumah sederhana, rumah susun sederhana serta 
peningkatan penyediaan air bersih. Dalam sektor ini juga akan 
dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana perrnukiman 
bagi korban bencana alam dan kerusuhan. 

pembangunan pembangkit tenaga listrik,jaringan transmisi 



Dalam tahun anggaran 2002 pembangunan sektor tenaga 
kerja akan dilaksanakan beberapa kegiatan melalui tiga 
program utama. Pertama, program peningkatan kualitas dan 
produktivitas tenaga kerja. Selain melalui peningkatan 
kegiatan pelatihan kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
kerja yang kompeten juga akan dilakukan pembinaan, 
pemberdayaan, serta peningkatan koordinasi lembaga 
pe latihan kerja, baik antar lembaga pelatihan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kedua, 
program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 
melalui penyempumaan mekanisme pengiriman, pembinaan, 
dan pengawasan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 
Ketiga, program perlindungan dan pengembangan lembaga 
tenaga kerja dengan kegiatan utama peningkatan 
perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap 
peraturan yang diberlakukan bagi tenaga kerja termasuk TKI, 
perempuan, dan pekerja dibawah umur. 

telekomunikasi, termasuk penyelenggaraan pelayanan sampai 
ke perdesaan yang merupakan salah satu perwujudan 
pelaksanaan Universal Service Obligation (USO). 

pelanggaran HAM, pelaksanaan berbagai kegiatan yang 
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( l) Untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah 
maka formula dan distribusi DAU pada tahun 2002 
harus lebih mencerminkan asas keadilan dan 
pemerataan. 

Untuk itu diperlukan penyempurnaan formula dan 
distribusi DAU pada tahun 2002. Dalam rangka 
penyempurnaan tersebut beberapa ha] yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut : 

Sesuai dengan amanat UU No.25/1999, formulasi dan 
distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dipergunakan 
untuk menutupi kesenjangan fiska] clan keseimbangan 
fiskal antar daerah. Namun demikian, variabel yang 
digunakan untuk penghitungan DAU 200 I adalah variabel 
ekonomi belum termasuk variabel fiscal, sehingga tujuan 
tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai. Oleh karena 
itu, variabel fiskal harus dimasukkan dalam penghitungan 
bobot Daerah. Variabel atau indikator yang digunakan di 
dalam penyusunan bobot daerah di dalam DAU pada tahun 
2002 perlu dilakukan penyesuaian sehingga tidak ada 
daerah yang merasa dirugikan. 

c. 

Adapun sektor-sektor lainnya tetap rnemperoleh perhatian 
untuk menjaga kesinambungan program-program 



Formula dan distribusi dari Dana Bagi Hasil sepenuhnya 
berpegangpada UUNo.25/1999, kecuali pembagian hasil 
penerimaan PPh Perseorangan sebesar 20% yang telah 
diatur dalam Pasal 31 C UU Nornor l 7Tahun 2000. Tim 
Kecil akan mengkaji kembali rumusan yang ada dalam 
UU No.25/1999. 

c) Dana Bagi Hasil 

sepenuhnya terlaksana dalam tahun 2001. Untuk APBN 
Tahun Anggaran 2002, Anggaran Sektoral dalam Satuan 
3 yang terdapat pada Departemen/LPND, yang 
diperuntukkan sebagai proyek/ kegiatan di satu daerah 
Kabupaten/Kota/Propinsi, dikelompokkan ke dalam Dana 
Alokasi khusus (OAK), sehingga dapat masuk di dalam 
APBD Tingkat I yang bersangkutan. Untuk itu, penentuan 
Satuan 3 yang terdiri atas narna proyek, jumlah biaya, 
dan lokasi, ditentukan oleh Pusat karena merupakan 
komitmen atau prioritas nasional, sedangkan pelaksanaan, 
pengelolaan dan pertanggungjawabannya diserahkan 
kepada Daerah. 

(2) Perlu verifikasi dan pembinaan Anggaran Rutin dan 
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(3) Hasilnya dibahas di Panitia Anggaran untuk 
disepakati. 

(2) Seleksi dilakukan oleh Pemerintah. 

( 1) Daerah mengajukan kekurangan anggaran. 

c) Untuk menutupi kekurangan DanaAlokasi Um um (DAU) 
di beberapa daerah akan ditutupi dengan dana cadangan. 
Tahapan yang hams dilalui adalah sebagai berikut : 

permintaan bantuan kepada Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Keppres 15 7 disertai 
dengan data dan dokumen yang diperlukan. Hasil evaluasi 
berupa rincian jumlah bantuan untuk masing-masing 
Daerah penerima bantuan baru dapat dilaporkan paling 
Jam bat 2 minggu setelah tanggal 10 Mei 200 l. Bagi 
Daerah yang tidak mengajukan permintaan bantuan atas 
kekurangan biaya pengalihan P3D sampai dengan batas 
waktu yang ditentukan dikategorikan tidak memerlukan 
bantuan, karena batas waktu l 0 Mei 200 l sudah dianggap 
cukup memadai. 

2) Pengunaan Dana Kontinjensi yang Berasal dari Pos 
Pengeluaran Rutin Lainnya dalam APBN Tahun 200 I Untuk 
Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan 
Dokumen (P3D) kepada Pemerinta -, erah.c ·-~ 



pendapatan Daerah dari komponen Bagi Hasil dan 
DAU lebih keciJ dari pengeluaran untuk Belanja 
Pegawai (PNS) dan Belanja Non Pegawai setelah 
dilakukan pengalihan P3D Instansi Vertikal ke 
Daerah yang bersangkutan. 

(3) Untuk menunjang validitas data belanja Pegawai/ 
Non Pegawai yang disampaikan oleh Daerah 
tersebut, maka sebagai mekanisme kontrolnya adalah 
diwajibkan kepada Daerah untuk memberikan 
APBD Tahun 2000 serta catatan realisasi belanja 
Pegawai/Non Pegawai TA 200 l sampai dengan bulan 
Pebruari. Maksud dari penyampaian APBD TA 2000 
dan realisasi sampai dengan bulan Pebruari 2001 
tersebut adalah untuk menilai kewajaran dari APBD 
TA 200 t yang akan dijadikan sebagai dasar 
penilaian. 

(4) Pemerintah perlu segera menuntaskan masalah 
pengalihan pegawai Departemen/LPND ke Daerah 
agarpada RAPBN 2002 tidak menimbulkan masalah 
lagi. 

(2) 

(1) 

d) Dalam ha! penggunaan dana kontinjensi maka beberapa 
hal yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah sebagai 
berikut: 
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e) Setelah diketahui besaran total DAU dalam RAPBN 2002 
(Agustus 2001), akan segera dilakukan penghitungan 
distribusi DAU untuk masing-masing Daerah oleh DPOD. 
Hasil kesepakatan DPOD ini selanjutnya akan 
dikonsultasikan kembali dengan Panitia Anggaran DPR- 

d) Atas dasar fonnulasi DAU yang telah disosialisasikan dan 
telah mendapatkan input dari Daerah, selanjutnya input 
tersebut akan dikonsultasikan dengan Tim Kecil Dana 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 

c) Untuk lebih menjamin transparansi dalam proses 
formulasi DAU tersebut, perlu dilakukan sosialisasi 
kepada Daerah sehingga didapatkan input dan dapat 
menampung aspirasi dari Daerah. 

b) Untuk men jam in objektifitas dan validitas data perlu peran 
aktif dari berbagai pihak, termasuk DPR dan DPOD. 
Selanjutnya untuk proses penyusunan dan formulasi 
tersebut hams melibatkan para pakar baik dari kalangan 
akadernisi maupun non akademisi. 

dalam penghitungan bobot Daerah dan pada Minggu ke 
II Juli 2001 akan dibahas secara mendalam. 

e) Rincianjumlah bantuan dan daerah yang menerima Dana 
Kontinjensi untuk bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, 
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Setelah Dewan menyelesaikan pembiacaraan pendahuluan tentang 
RAPBN 2002, Dewan melanjutkan pembahasan tentang RUU 
APBN 2002 pada masa sidang tahun 2001. Pembahasan tentang 
RUU APBN 2002 didahului dengan acara Pidato Presiden RI 
tentang Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2002 
serta Nota Keuangannya yang disampaikan pada Sidang Paripurna 
DPR tanggal 7 September 2002. 

Pembahasan RUU APBN 2002 oleh Panitia Anggaran dengan 
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan kini memasuki 
pembahasan secara in tens if menyangkut target penerimaan negara 
dan jumlah anggaran pengeluaran negara termasuk Dana 
Perimbangan, serta perkiraan defisit anggaran (budget deficit) tahun 
2002 mendatang. Selain itu, pembahasan RAPBN 2002 juga tidak 
meliputi penetapan asumsi dasar dalam penyusunan APBN 2002, 
seperti perkiraan pertumbuhuan ekonomi (Produk Domestik Bruto ), 
nilai tukar rupaih terhadap dolar AS, tingkat inflasi, tingkat suku 
bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan perkirtaan harga minyak 
mentah Indonesia di Pasar internasional. 

10. Pembahasan RUU APBN 2002 

f) 

Rl untuk mendapatkan persetujuan sebagai acuan bagi 
penetapan Keputusan Presiden tentang Distribusi DAU. 
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- Menteri Keuangan dengan acara laporan pemerintah atas 
realisasi APBN T.A 200 I dan klarifikasi tentang rencana 
pemerintah mengajukan penyesuaian APBN T.A 2001. 

Panitia Anggaran juga menerima unsur Delegasi dari Daerah yang 
datang untuk berkonsultasi mengenai pennasalahan di daerah yang 
berkaitan dengan pelaksanaan APBN, yaitu : 

- Pemda Tk.I Kalimantan Timur mengenai, 

- Delegasi ex DPRD Tk.I Timer-Timur mengenai kekurangan gaji 
yang belum terbayar setelah Timor-Timur merdeka, 

- DPRD Tk.l Irian Jaya mengenai permasalahan DAU Tahun 2001 
lrian Jaye, 

- DPRD Tk.11 Kudus mengenai permasalahan DAU Tahun 200 I, 
Cukai Rokok dan Revisi UU nomor 22 & 25 Tahun 1999, 

mengenai PPh atas bunga deposito, tabungan dan SBI, PPN dan 
status Pulau Batam, 

- Bank Indonesia dengan acara membahas kebijakan Bl terhadap 
suku bunga SBI, 

- Bappenas dengan acara membahas format RAPBN 2002, 

- BPK dengan acara rnembahas PAN T.A 1999/2000, 

11. Lain-lain 
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H. P ANITIA KHUSUS 

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 K.husus 
dan Panitia Kerja 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 1999-2001, DPR telah melakukan pengawasan 
melalui pembentukan Panitia K.husus (Pansus). Adapun nama-nama 
Panitia Khusus adalah sebagai berikut : 

, 
Penerimaan aspirasi masyarakat : 

- BEM UI mengenai Subsidi <------- 
- FITRA mengenai Dana Pendidikan 

- Mahasiswa se-Cirebon, Front Aksi Mahasiswa Universitas lbnu 
Chaldun dan Universitas Satyagama mengenai penolakan 
terhadap kenaikkan BBM, 

- Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) yang 
mempertanyakan dasar-dasar kenaikan harga BBM, 

- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang 
mempertanyakan kenaikkan harga BBM. 

- DPRD Tk.II Ambon mengenai pennasalahan di kota Ambon 
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13) Pansus RUU tentang Kepolisian Negara RI dan RUU 
tentang Pertahanan Negara. 

14) Pansus RUU Usul Inisiatif tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua. 

11) · Pans us Penyelidikan Penyalahgunaan Dana Milik Y anatera 
Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam. 

12) Pansus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR-RI dan Kode 
Etik DPR-RI. 

6) Pansus RUU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

7) RUU tentang Y ayasan. 

8) Pansus Kasus Trisakti dan Kasus Semanggi I - Il. 

9) Pansus Kerukunan Nasional. 

l 0) Pansus RUU Usul Inisiatiftentang Otonomi Khusus Bagi 
Propinsi DI Aceh Dalam Bentuk Nanggroe Aceh 
Darussalam. 

Dae rah. 

5) Pansus Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 
Tahun 2001-2004. 

4) 

2) 

3) 

1. Panitia Khusus Yang Telab Selesai Melakukan Pembabasan 

1) Pansus RUU Usul Inisiatif tentang Pembentukan Propinsi 
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Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

6) Pansus RUU tentang Badan Peradilan Pajak. 

7) Pansus Penyelidikan Terhadap Penyimpangan Dana BLBI. 

8) Pansus Penyelidikan Terhadap Kasus Pertamina. 

9) Pansus RUU Usu) lnisiatiftentang Lembaga Kepresidenan. 

5) 

3) 

4) 

2) 

2. Panitia Khusus Yang Masih Melakukan Pembahasan 

l) Pansus RUU Usul Inisiatiftentang Pembentukan Propinsi 
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Dinamika ini diawali dan sekaligus merupakan basil dari 
keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR 
RI) yang melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Salah 
satu perubahan penting adalah dalam hal pembuatan Undang- 
undang. Perubahan terhadap Pasal 5 ayat (I) dan Pasal 20 
ayat ( 1) UUD 1945 mempunyai makna yang signifikan dan 
mendasar bagi proses pembentukan hukum nasional (legislasi 
nasional). Pasal 5 ayat ( l) mengalami perubahan menjadi: 
"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Rumusan ini mengalami 
perubahan dari rumusan sebelumnya,yaitu : "Presiden 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Perubahan juga 
terjadi pada Pasal 20 ayat (I). Sebelum perubahan rumusannya 
adalah : "Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat". Setelah perubahan menjadi: 
"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang". 

yang lain, fungsi pengawasan dan fungsi penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

A. 

PELAKSANAAN FUNGSI DEW AN 

BAB III 
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Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 
menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum yang 
menjadi pedoman dalarn pelaksanaan fungsi pembentukan 
undang-undang, yaitu: 

a. Menata sistern hukum nasional yang menye]uruh dan 
terpadu dengan mengakui dan rnenghormati hukum agama 
dan hukum adat serta memperbaharui perundangan- 
undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang 
d iskriminatif, term asuk ketidakadi Ian gender dan 
ketidaksesuainnya dengan tuntutan reformasi melalui 
program legislasi. 

2. Tugas Pembuatan Undang-undang Dalam Garis-Garis 
Besar Haluan Negara 

Dalam Ketetapan MPR tersebut dirumuskan visi 
pembangunan nasional antara lain terwujudnya masyarakat 
Indonesia yang berkesadaran hukum. Untuk mewujudkan visi 
tersebut disepakati dan ditetapkan pula rnisi yang dilakukan, 
yaitu perwujudan sistem hukum nasional, yang rnenjamin 
tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia 
berlandaskan keadilan dan kebenaran. 
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g. Pendayagunaan sumber daya alam. 

f. Penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Otonomi 
Khusus. 

khusus, yaitu: 

a. Pengaturan peranan pemerintah dalam mengoreksi 
ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh 
hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui 
regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang 
dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang- 
undang. 

b. Pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar 
serta usaha dan kreativitas masyarakat yang 
pendistribusiannya dilakukan dengan birokrasi yang efektif 
dan efisien serta ditetapkan dengan undang-undang, 

c. Pengaturan mengenai mekanisme dan prosedur 
peminjarnan luar negeri. 

d. Pengaturan mengenai keberadaan dan pengelolaan Badan 
Usaha Milik Negara. 

e. Penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Otonomi 
Khusus. 

c. 

b. Melanjutkan ratifikasi konvensi intemasional, terutama 
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Salah satu langkah strategis DPR dalam rangka pelaksanaan 
tugas pembuatan Undang-undang adalah penentuan 

a. Penetapan Prioritas RUU melalui PROPENAS 

Memasuki tahun kedua, Dewan telah rnengambil dan 
rnelakukan beberapa langkah strategis dalam rangka 
pelaksanaan tu gas pem buatan undang-undang. Program 
strategis tersebut dimaksudkan untuk mendukung optimalisasi 
pelaksanaan fungsi pernbuatan undang-undang. Adapun 
program tersebut antara lain: 

3. Program Strategis Pelaksanaan Fungsi Pembuatan 
U ndang-undang 

RUU yang dimaksudkan untuk melakukan 
penyesuaian-penyesuaian dengan 
perkembangan hukum dan konvensi 
internasional, terutama dalam bidang politik 
dan ekonomi. 

Ketiga 

nasional. 

Kedua 

Pertama : 

Dengan demikian, substansi undang-undang yang 
dirumuskan oleh DPR pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) 



419 

Jumlah tersebut di atas merupakan kebutuhan minimal 
yang ditugaskan kepada Dewan. Namun, dalam 
perkembangannya dimungkinkan munculnya undang- 
undang yang be I urn terdaftar dalam urutan prioritas, tetapi 
sangat dibutuhkan. Dalam konsultasi dan koordinasi antara 
Badan Legislasi (mewakili DPR) dengan Departemen 
Kehakiman dan HAM (mewakili Pemerintah) disepakati 
dari 120 RUU tersebut dapat ditambah RUU diluar 
PROPENAS sekitar l 0 - 20 %. Dengan adanya 
perkembangan pembangunan dan kebijakan yang 
mernerlukan dukungan peraturan perundang-undangan, 

- Bidang Pendidikan 1 (satu) Undang-undang. 

- Bidang Sosial Budaya 14 (empat belas) Undang- 
undang. 

- Bidang Pembangunan Daerah S (lima) Undang-Undang. 

- Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup I 0 
(sepuluh) Undang-undang, 

- Bidang Pertahanan dan Keamanan 4 (empat) Undang- 
undang .. 



Secara garis besar, Sistematika Kode Etik DPR adalah 
sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

2. Bab II: Kepribadian dan Tanggungjawab. 

3. Bab III: Penyampaian Pernyataan. 

Kode Etik memuat substansi-substansi yang diselaraskan 
dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang- 
undang tentang HAM, Ul.ljentang Susduk MPR, DPR dan 
DPRD, UU tentang Penyelenggara Negara yang Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kode Etik ini menjadi 
jaminan pelaksanaan tugas yang dilandasi sikap etik dan 
moral yang tinggi. Kesadarn ini, sekaligus akan membentuk 
suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang berwibawa dan 
mampu melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. 
Pembentukan Kode Etik, sekaligus merupakan respons atau 
tanggapan Dewan terhadap rekomendasi Umum MPR 
dalam Sidang Tahun tahun 2000 yang lalu. 

b. Pembentukan Kode Etik 

maka dalam pertemuan konsultasi dan koordinasi tersebut 
dicapai pula kesepakatan bahwa pada tahun 2001 (mulai 1 
Januari sampai dengan akhir Desember 2001) direncanakan 
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Kedua, peningkatan tugas dan wewenang Badan Legislasi 
DPR lRI, yaitu berhak mengajukan Usul RUU DPR RI dan 

Pembicaraan Tingkat I RUU di bahas di Komisi/Pansus, 
Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan di Rapat 
Paripurna DPR RI. Dengan demikian diharapkan 
pembahasan RUU akan menjadi lebih cepat selesai 
sehingga lebih banyak RUU yang dapat diselesaikan. 

Pertama, perubahan tingkat pembicaraan pembahasan 
suatu RUU di DPR RI yang semula 4 menjadi 2 Tingkat 
Pernbicaraan. 

Pernbahasan terhadap Kode Etik dilakukan bersamaan 
dengan pembahasan terhadap perubahan Peraturan Tata 
Tertib Dewan. Perubahan terhadap peraturan tata tertibjuga 
dirnaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan 
kinerja Dewan. Beberapa materi atau substansi perubahan 
pertaturan tata tertib yang langsung berkaitan dengan tugas 
pembuatan undang-undang adalah: 

c. Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI 

10. 

11. 

8. 

9. 

4. Bab IV: Ketentuan Dalam Rapat. 

5. Bab V: Perjalanan Dinas. 

6. 

7. 



Lernbaga khusus tersebut memang sangat bermanfaat 
bagi peningkatan pelakasanaan fungsi DPR RI. Hasil studi 
banding yang dilakukan, baik oleh Anggota Dewan maupun 
oleh staf Sekretariat Jenderal, menunjukkan beberapa 
Sekretariat Perlemen negara lain, yaitu di lnggris, Philipina, 
NegaraBagian Washington, USA sudah lama memilikinya. 

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Dewan 
melalui Sidang Tahunan MPR pada Tahun 2000 yang lalu 
rnenunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi Dewan 
relatif masih kurang. Atas dasar basil evaluasi tersebut, 
Sidang Tahunan MPR merekomendasikan sebagai berikut: 
"Dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan 
Rakyat di bidang legislasi, perlu dibentuk suatu lernbaga 
yang rnernpunyai tugas khusus rnembantu Dewan untuk 
menyiapkan Rancangan Undang-undang", 

d. Pembentukan Unit Pendukung Perancangan Undang- 
undang DPR 

sandingan. 

setelah disetujui Rapat Paripuma menjadi RUU DPR RI, 
dan kewenangan Badan Legislasi untuk mernbahas RUU 
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Dibandingkan dengan jumlah RUU yang selesai dibahas 
dalam tahun pertama, maka terlihat adanya peningkatan yang 
sangat signifikan, yaitu dari 22 RUU menjadi 58 RUU. Hal 
ini menunjukkan adanya kesungguhan Dewan dalam 

4. RUU yang Sudah Disetujui 

Dukungan terhadap perancangan undang-undang 
ditaksanakan pula melalui pola kerja sama dengan berbagai 
universitas atau perguruan tinggi. Untuk itu, Sekretariat 
Jenderal DPR RI telah menanda tangani beberapa nota 
kesepakatan, antara lain dengan Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya dan beberapa 
perguruan tinggi lainnya. 

akan didukung pula oleh unit-unit terkait lainnya di 
Sekretariat Jenderal. Unit Perancang Undang-undang ini 
tidak saja membantu peracangan RUU yang dilakukan oleh 
Badan Legislasi, tetapi melakukan perancangan undang- 
undang atas permintan Komisi, Fraksi dan Anggota Dewan 
secara individu, sesuai dengan ketentuan tentang syarat- 
syarat pengajuan RUU Usu! Inisiatif Dewan. 



11. Perubahan atas UU No.45 Tahun 1999 tentang 
pembentukan propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota 
Sorong. 

12. Perubahan atas UU No.46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Burn 
dan Kebupaten Maluku Tenggara Barat 

5. Merek 

6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

7. Pengesahan ILO Convention No. I 82 Concerning the 
Phrohibition and immediate action for the elimination of 
the worst forms of child labour (konvensi mengenai 
pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk- 
bentuk terburuk kerja anak) 

8. Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) Tahun 
Anggarann 2000 

9. Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Intemasional 

10. Perubahan atas UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan 
Um um 

3. Rahasia Dagang 

4. Paten 

2. Desain Industri 

l. 

melaksanakan tugas pembentukan undang-undang bersama 
dengan tugas-tugas pengawasan dan penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

Adapun 58 RUU yang tela1{~tuju:~~ 
~ " ~si,., 

menjadi undang-undang ada'1i:il17 · 
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21. Perubahan atas UU No.55 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Landak 

22. Pembentukan Propinsi Banten 

23. Perubahan atas UU No.7 Tahun 1999 tentang APBN 
Tahun Anggaran 1999/2000 

20. Perubahan atas UU No.54 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur 

17. Perubahan atas UU No.51 Tahun 1999 tentang 
Pmbentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan 
Kabupaten Banggai Kepulauan. 

18. Perubahan atas UU No.52 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lembata 

19. Perubahan atas UU No.53 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi clan 
KotaBatam 

16. 

15. 

14. 

13. Perubahan atas UU N o.4 7 Tahun 1999 tent 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 



34. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
undang No. I Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Mejadi Undang-undang 

35. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
undang No.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang- 
undang 

36. Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 

37. Pembentukan Propinsi Gorontalo 

38. Perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 

33. Program Pembangunan Nasioanal (Propenas) Tahun 
2001-2004 

29. Perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

30. Perlindungan Varietas Tanaman 

31. Yayasan 

32. Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/ 
1999 

28. 

27. 

26. 

24. Pengadilan HAM 

25. Perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 
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46. Pmbentukan Kota Lhokseumawe 

47. Pembentukan Kota Langsa 

48. Pembentukan Kota Padang Sidempuan 

49. Pembentukan Kota Tanjung Pinang 

50. Pembentukan Kota Prabumulih 

51. Pembentukan Kofa Lubuk Linggau 

52. Pembentukan Kota Pagar Alam 

45. Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah lstimewa Aceh 
Dalam Bentuk Nanggroe Aceh Darussalam 

43. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
undang Nomor 3 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU 
No. l l Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU 
No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 

44. Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia 

41. 

42. 

40. 

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 
Anggarn 200 l 
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6. Ketenagalistrikan 

7. Pertahanan Negara 

8. Bangunan Gedung 

9. Otonomi Khusus Bagi Propinisi Irian Jaya/Papua 

IO. System Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(Sisnasiptek) 

11. Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

1. Hak Cipta 

2. Perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia 

3. Kepolisian Negara RI 

4. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

5. Grasi 

5. RUU Yang Sedang Dibahas 

53. Pembentukan Kota Cimahi 

Pembentukan Kota Tasikmalaya 
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1) RUU Pembentukan Propinsi Banten . 

2) Pembentnkan Propinsi Bangka Belitung 

3) Pembentukan Propinsi Gorontalo 

4) RUU Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah lstimewa 
Aceh Dalam Bentuk Nanggroe Aceh Darussalam. 

5) RUU Otonomi Khusus Bagi Propinsi Irian Jaya/Papua 

Sa~atw eentuk reposisi kekuasaan membentuk undang- 
undang adalah sikap pro aktif Dewan dalam pembentukan 
undang-undang melalui peningkatan jumlah RUU yang berasal 
DPR RI. Sejak Dewan sekarang terbentuk, telah berhasil 
mengajukan beberapa RUU yang telah disetujui menjadi 
undang-undang, antara lain: 

6. RUUDPRRI 

16. RUU Pembinaan clan Perlindungan Ketenagakerjaan 

17. RUU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. 

15. 

14. 

I 2. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2001 

13. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 



3. RUU tentang Komisi Ombudsman Nasional 

2. RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

I. RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri 

Sementara itu, pada tingkat Badan Legislas/Komisi, 
masing-masing sedang mempersiapkan RUU yang akan 
diajukan kepada Pimpinan DPRyaitu berjumlah 9 (sembilan) 
RUU,yaitu: 

7) RUU tentang Praktek Kedokteran 

6) RUU tentang Keolahragaan 

4) RUU tentang Perkereditan Perbankan 

5) RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

3) RUU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan 

2) RUU tentang Perlindungan Anak 

2) RUU Penyiaran 

Sedangkan dari RUU yang sedang dibahas terdapat 2 (dua) 
RUU yang berasal dari DPR, yaitu: 
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Terlihat bahwa RUU yang lahir dari insiatif Dewan 
mempunyai nilai-nilai strategis dalam rangka rnengakomodasi 
perkembangan dan tuntutan masyarakat seperti isu otonomi 
daerah melalui RUU Pemekaran Daerah, pengaturan 
kekuasaan lembaga kepresidenan melalui RUU Lembaga 
Kepresidenan, menunjang pelaksanaan kekuasaan legislasi 
Dewan mela]ui RUU Tata Cara Pembuatan Undang-undang 

7. RUU tentang Hak-hak DPR RI dan Hak-hak Anggota DPR 
RI 

6. RUU tentang Perikanan 

3. RUU tentang Rahasia Negara 

4. RUU tentang Likuidasi Bank 

5. RUU tentang Perkebunan 

I. RUU tentang Arbitrase Tenaga Kerja 

2. RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 
1974 tentang Pengairan 

menyiapkan 7 (tujuh) drafRUU, antara lain sebagai berikut: 

4. RUU tentang Kebebasan Mendapatkan Infonnasi 



Badan Legislasi selama membahas keempat Rancangan 
Undang-Undang tersebut mendapat masukan dari para 

4) Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga 
Kepresidenan. 

3) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan 
Perbankan. 

2) Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

l) Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga 
Kepresidenan. 

l. Untuk Tahun Sidang 2000 - 2001 Badan Legislasi sudah 
menyiapkan Rancangan Undang-Undang: 

a. Yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif anggota 
DPR·Rl dan telah disetujui untuk dijadikan Usul 
InisiatifDPR-RI: 

termasuk menyentuh konsep Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

dan kepentingan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di 
masa datang melalui RUU Perlindungan Anak. 
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6) Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan 
Pajak. 

5) Rancangan Undang-Undang tentang Ombudsman 
Nasional. 

4) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan 
Saksi dan Karban. 

3) Rancangan Undang-Undang tentang Anti 
Diskriminasi Suku, Agama, dan Ras 

2) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia. 

I) Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan 
Mendapatkan lnforrnasi. 

b. Yang sedang dalam pembahasan di Badan Legislasi : 

Disamping itu juga mengundang Deputi Gubernur BI, 
Direktur Utama Bank Mandiri, Direktur Utama Bank 
Niaga serta STIE Perbanas jakarta. 

pakar dan juga disosialisasikan ke daerah-daerah 
khususnya ke beberapa Perguruan Tinggi di daerah yaitu 



6) Rancangan Undang-Undang tentang Hak-Hak DPR 
dan Hak-hak Anggota DPR 

Keenam Rancangan Undang-Undang tersebut pada 
Reses Persidangan I Tahun Sidang 2000 - 2001 ini akan 
disosialisasikan ke beberapa Perguruan Tinggi. 

c. Yang sedang disiapkan oleh Badan Legislasi DPR-RI : 

l) Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. 

2) Rancangan Undang-Undang tentang Likuidasi Bank. 

3) Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksaan 
Agung. 

4) Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah 
Agung. 

5) Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia 
Negara. 

Mulawarman -Samarinda - Universitas 17 Agustus - 
Balikpapan, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera 
Barat, Universitas Andalas - Padang, Universitas Bung 
Hatta - Padang. 

Keenam Rancangan Undang-Undang tersebut telah 
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h. Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). 

g. DPRD Riau. 

d. Center for Electoral Reform (CETRO). 

e. Ketua Dewan Nasional Republik Namibia. 

f. DPRD Jawa Timur. 

3. Dalam rangka kesibukan Bad an Legislasi menyiapkan 
Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi juga 
menerima kunjungan dan berdiskusi dengan : 

a. Mr. Michael Davies (Clerk of House of Lords - 
Parliament lnggris). 

b. National Democratic Institute (NDI). 

c. lnternational Foundation for Election Systems (lFES) 
= Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilihan 
Um urn. 

Disamping merancang RUU atas permintaan anggota 
ataupun Komisi. 

b. Membahas RUU dengan Pemerintah; 

2. 
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2) Membantu menyiapkan rancangan undang-undang usu I inisiatif 

l) Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas 
pembabasan rancangan undang-undang. 

Sa lab satu altematif yang ditempuh Dewan dalam meningkatan 
fungsi legislasi adalah membentuk Badan Legislasi. Badan ini 
rnerupakan alat kelengkapan DPR yang secara khusus rnenangani 
masalah !egislasi nasional, dengan tugas : 

2. Memperkuat Peran Badan Legislasi Dewan 

1. Peningkatan Jumlah RUU Usul Inisiatif Dewan 

Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan ditandai dengan beberapa 
upaya dan langkah strategis, yaitu, peningkatanjumlah RUU lnisiatf 
Dewan, Optimalisasi fungsi Badan Legislasi Dewan dan 
Pernbentukan "Supporting System Unit" atau Unit Perancangan 
Undang-undang, 

PELAKSAN AAN FUNGSI LEGlSLASI DPR RI 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. 

4. 

J. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 

1. LBHAPIK. 
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Sernentara itu, Badan Legislasi Dewan melalui salah satu 
tugasnya, yaitu menyusun prioritas RUU, baik per tahun maupun 
untuk sampai tahun 2004 telah menetapkan beberapa RUU dengan 
jumlah RUU Bidang Politik 93 (sembilan puluh tiga) RUU, Bidang 
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ( EKKUINBANG) 72 
(tujuh puluh dua) RUU, dan bidang Kesejahteraan Rakyat 36 
(tiga puluh enam) RUU. Dengan demikian, jumlah keseluruhan 
RUU yang menjadi prioritas untuk tahun 2001 - 2004 adalah 
sebanyak 201 (dua ratus satu) RUU. Ini adalah target yang 
diinginkan. Namun demikian, semuanya akan berpulang kepada 
situasi dan kondisi baik intern DPR maupun situasi pemerintahan 
dan negara pada umumnya. 

wewenang kepada Badan Legislasi untuk dapat mengajukan RUU 
Usul Inisiatif Peran Badan Legislasi sangatlah penting, terutama 
dalam melakukan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib Dewan 
dan Penyusunan Kode Etik yang sekarang sedang berjalan. 
Peraturan tata tertib yang baru dan Kode Etik Dewan, diharapkan 
dapat menunjang pelaksanaan fungsi Dewan dalam rangka 
mengikuti dan mengantisipasi proses demokratisasi yang sedang 
berjalan. 

4) Melakukan evaluasi terhadap progr 
undang-undang. 

3) Mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan undang- 
undang. 
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(l) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat 
mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan 
kepada Presiden tentang suatu kebijakan Pemerintah; 

Pasal 154: 

Meskipun sistem Presidensial yang dianut dalam pola 
ketatanegaraan di negara RI, hak DPR dalam meminta 
keterangan kepada Presiden tetap memperoleh landasan yang 
kuat untuk digunakan. Pasal 33 Undang-Undang Norn or 4 tahun 
1999 ayat (3) mencantumkan salah satu hak DPR dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnyanya adalah mengenai 
meminta keterangan kepada Presiden. Selanjutnya, beberapa 
pasal Peraturan Tata Tertib DPR mengatur mengenai prosedur 
penggunaan hak dimaksud. Pasal-pasal itu antara lain adalah: 

1. Hak Meminta Keterangan Kepada Presiden 

Di 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: 

B. BIDANG PENGA WASAN 
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Hak mengajukan pernyataan pendapat DPR terdapat dalam 
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999. 
Selanjutnya, beberapa pasal dalam Peraturan Tata Tertib DPR 

2. Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat: 

Dem ikian seterusnya dalam pasal-pasal berikut tentang 
permintaan keterangan kepada Presiden pada Peraturan Tata 
TertibDPR. 

(4) Rapat Paripuma sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 
atau Rapat Paripurna yang Jain memutuskan untuk 
menyetujui atau menolak usul tersebut. 

(2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk 
menentukan waktu pembicaraan usu! permintaan 
keterangan kepada Presiden tersebut dalam Rapat 
Paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan 
untuk memberikan penjelasan tentang usu) tersebut. 

(3) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, para 
pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan 
tujuan usu] permintaan keterangan kepada Presiden 
tersebut, 

(1) 

(2) Usu) sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), disusun secara 
singkat danjelas, serta disampaikan secara tertulis kepada 
Pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda 
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Selanjutnya, beberapa Pasal Peraturan Tata Tertib DPR 
mengatur prosedur dan mekanisme penggunaan hak 
mengadakan penyelidikan. Pasal-pasal tersebut antara lain 
adalah sebagai berikut: 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Norn or 4 Tahun 1999 
Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 
mengatur mengenai hak mengadakan penyelidikan. 

3. Hak Mengadakan Penyelidikan 

Demikian seterusnya terdapat pasal-pasal dalam Peraturan Tata 
Tertib DPR yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme 
penggunaan hak pemyataan pendapat DPR. 

(3) Dalam Rapat Paripuma berikutnya setelah usul pemyataan 
pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat 
memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul 
pernyataan pendapat, dan usul tersebut kemudian dibagikan 
kepada Anggota dan disampaikan kepada Presiden. 

nama Fraksinya; 

(2) 

(1) 

mengatur mengenai mekanisme dan prosedur penggunaannya, 
sebagaimana antara lain berikut ini: 
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Secara singkat dikemukakan dalam latar belakang masalah 
bahwa landasan yuridis utarna pembentukan pansus 
penyelidikan DPR RI tentang penyelewengan dana Y anatera 
Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam adalah 
UUD I 945 beserta perubahannya, UU No 6 tahun 1954 
tentang hak angket DPR RI, dan UU No 4 tahun 1999 tentang 
Susduk MPR, DPR, dan DPRD. Dari ketiga landasan yuridis 
utama pembentukan pansus tersebut terlihat begitu kuatnya 
posisi DPR dalam melaksanakan haknya kbususnya hak 
mengadakan penyelidikan (angket). 

a. Kasus Dana Yanatera Bulog dan Kasus Dana Bantuan 
Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden 
Abdurrahman Wahid 

Dalam periode keanggotaan DPR 2000-2001, telah beberapa 
permasalahan yang ditindaklanjuti oleh DPR dalam kerangka 
pelaksanaan hak penyeJidikan. 

Demikian seterusnya diatur dalam pasal-pasal berikut tentang 
penggunaan hak mengadakan penyelidikan pada Peraturan Tata 
Tertib DPR. 

(3) 

(2) 

(1) 

Pasal 150: 



Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

3. Undang-undangRepubliklndonesiaNomor4Tahun1999 
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2000 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2000; 

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 01/DPR RI/II/1999-2000 tentang Pengesahan 
Penggunaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; dan 

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 0 l/DPR Rl/2000-2001 ten tang Persetuj uan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mengadakan 
Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik Yayasan 
Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik 
(Y ANA TERA BULOG) dan Kasus Dana Bantuan dari 
Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden KH 
Abdurrahman Wahid. 

442 



443 

Sebelum disepakatinya membentuk Panitia Khusus 
Penyelidikan kasus dana Yanatera Bulog dan dana bantuan 
Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden Abdurrahman 
Wahid, terdapat perbedaan diantara kekuatan-kekuatan politik 
yang ada di DPR. Satu pihak adalah kekuatan yang menolak 
pembentukan Pansus yang dimotori oleh Fraksi Kebangkitan 
Bangsa (FKB), pihak lain adalah kekuatan yang mendukung 
dibentuknya Pansus yang dimotori oleh Fraksi PPP yang secara 
resmi mengajukan usulannya tanggal 23 Juni 2000 dan 

Begitu juga dalam Undang undang Nomor 4 tahun 1999 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD Pasal 
33 ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa DPR mempunyai 
hak mengadakan penyelidikan. Dari ketiga landasan yuridis 
tersebut, pelaksanaan hak penyelidikan DPR dapat berjalan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

entar 

atau pada masa sistem parlementer. Tetapi alasan pencantuman 
tersebut memang karena belum ada undang-undang pengganti 
yang menjelaskan teknis penggunaan hak angket DPR. 
Sehingga secara yuridis karena belum ada pencabutan terhadap 
UU No 6 tahun 1954, maka UU terse but masih bisa digunakan. 

Dari keenam landasan yuridis dasar pembentukan pansus 



Perdebatan tersebut memunculkan opini di masyarakat bahwa 
terdapat kepentingan dari masing-masing pengusul 
pembentukan pansus penyelidikan tersebut. Meskipun diakui 
bahwa sudah saatnya praktek penyimpangan baik berupa 
korupsi, kolusi maupun nepotisme dalam pemerintahan basil 
Pemilu 1999 hams diberantas, tetapi banyak anggapan yang 
menyatakan bahwa kasus-kasus lama tidak boleh dilupakan. 
Muatan kepentingan yang muncul yang dapat diamati adalah 
pengusul pembentukan pansus penyelidikan kasus dana 
Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam 
kepada Presiden Abdurrahman Wahid melihat bahwa 
kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dinilai tidak 
efektif akibat seringnya keluar pemyataan Presiden yang sating 
bertolak belakang serta seringnya mengeluarkan kebijakan 
yangjustru membuat keadaan semakin tidak menentu seperti 

daripada yang menerima. 

didukung oleh berbagai fraksi seperti F PDIP, FPG, F 
Reformasi, FPBB dan lain-lain. 
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Usulan terhadap pembentukan Pansus penyelidikan terhadap 
kasus dana Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei 
Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid tersebut 
disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI 
tertanggal 29 Juni 2000 yang ditandatangani oleh 236 (dua 
ratus tiga puluh enam) Anggota DPR. Selanjutnya, surat 
tersebut dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI 

Sedangkan bagi pihak yang mengusulkan dibentuknya juga 
pansus penyelidikan terhadap kasus dana non budgeter Bu log 
beranggapan bahwa pemberantasan KKN tidak sebatas pada 
masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tetapijuga 
apa yang terjadi pada masa lalu. Se lain itu, sangat tidak masuk 
aka! dalam sistem presidensial seorang Presiden yang sedang 
berkuasa dapat dijatuhkan hanya oleh kasus yang tidak 
signifikan seperti kasus dana Yanatera Bulog dan dana bantuan 
Sultan Brunei Darussalam yang juga Presiden belum tentu 
terlibat. 

Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN, sehingga 
jalannya pemerintahan dapat terhindar dari praktek masa lalu 
yang penuh KKN 

diberikannya izin untuk mengibarkan bendera Papua. Atas 
penilaian tersebut, dianggap perlu untuk mengganti 
pemerintahan yang sudah tidak efektif berjalan, apalagi antar 



Fraksi PDI P 15 Anggota 

Fraksi Partai Golkar 12 Anggota 

Fraksi PPP 6 Anggota 

Fraksi Kebangkitan Bangsa 5 Anggota 

Fraksi Reformasi 4 Anggota 

Fraksi TNI/POLRI 4 Anggota 

Fraksi PBB I Anggota 

FraksiKKI I Anggota 

Fraksi POU 1 Anggota 

Fraksi PDKB 1 Anggota 

berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 
05/DPR RI/I/2000-2001 tentang pembentukan Pansus DPR 
RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap kasus dana milik 
Yanatera Bulog dan kasus dana bantuan Sultan Brunei 
Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid tertanggal 
5 September 2000. Dalam Keputusan DPR RI tersebut 
dinyatakan bahwa komposisi keanggotaan Pansus terdiri dari 
50 (lima puluh) orang Anggota dengan perimbangan dari 
masing-masing Fraksi sebagai berikut : 

tanggal 18 Juli 2000 untuk dibawa dalam Rapat Rapipurna 
DPR tanggal 28 Agustus 2000 dan hasilnya adalah sebagian 
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WakH Ketua : Alvin Lie Ling Piao, M.Sc. A-243(F Ref) 

Wakil Ketua : Ors H.M. Hatta, BBA 

A-l l4(FPDIP) 

A-312(FPG) 

Wakil Ketua : Didi Supriyanto, SH. 

: H. Bachtiar Chamsyah, SE. A-07 (FPPP) Ketua 

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
RI Nomor 13/PIMP/1/2000-2001, ditetapkanlah pimpinan 
Panitia Khusus DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan 
Terhadap Kasus Dana Milik Yanatera Bulog dan Kasus Dana 
Bantuan Sultan Brunei Darussalam Kepada Presiden KH 
Abdurrahman Wahid tertanggal 15 September 2000. 
Kornposisi pimpinan adalah satu ketua dan tiga wakil ketua. 
Adapun susunannya sebagai berikut : 

3. melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap 
jalannya pemerintahan Negara Republik Indonesia. 
(Kesimpulan Rapat Intern Pans us tanggal 12 Oktober 2000) 

2. 

1. 

Pansus bertujuan untuk : 

Berdasarkan Keputusan Dewan tersebut, Pansus bertugas 
untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kasus dana milik 



Selanjutnya, sejak tanggal 17 Oktober 2000 dilaksanakan 
RDPU pemanggilan saksi-saksi yang dianggap mengetahui 
perihal kedua kasus tersebut. Saksi pertama yang dipanggil 
adalah para pejabat Bulog dan pengurus Yanatera Bulog. 
Wakabulog Ir Syafei Atmodiwiryo adalah saksi pertama dan 
dilanjutkan pada hari yang sama oleh pengurus Yanatera Bu log 
masing-masing Ir Mulyono dan Ors Y acob Ishak. 

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa permasaJahan yang 
muncul sehubungan dengan pelaksanaan hak angket 
(penyelidikan) ini. Permasalahan tersebut menyangkut baik 
diri pansus sendiri maupun pihak saksi yang diundang. 
Terdapat tiga permasalahan utama atau pokok dalam 
perjalanan pansus ini yaitu : 

Dalam SK Pimpinan tersebut, pimpinan pansus bertugas 
sebagai berikut : 
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Di pihak saksi yang akan dimintai keterangan berpendapat 
lewat pengacaranya adalah bahwa setiap klien mempunyai hak 
untuk didampingi pengacaranya, apalagi yang bersangkutan 
merasa perlu didampingi. Jika permintaan tersebut tidak dapat 
dipenuhi Pansus, maka dianggap telah melanggar hak asasi 
manusia. Pemyataan keberatan atas tidak bolehnya pengacara 
mendarnpingi saksi keluar dari beberapa pengacara secara lisan 
bahkan sernpat terjadi perang mulut yang menjurus ke tindakan 

adalah sebagai berikut : " Segala pemeriksaan oleh Panitia 
Angket dilakukan dalam rapat tertutup ", 

Sementara itu, pengertian Rapat Tertutup dijelaskan dalam 
Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 87 ayat (6) yang berbunyi : 
"Rapa! tertutup ialah rapat yang hanya boleh dihadiri o/eh 
Anggota dan mereka yang diundang ". Berdasarkan hal 
tersebut, Pansus berpendirian bahwa pengacara adalah bukan 
pihak yang diundang, selain itu pelaksanaan meminta 
keterangan kepada para saksi bukan proses hukum yang 
memang dapat didampingi pengacara. 

1. Kehadiran saksi yang meminta didampingi pengacara; 



Terhadap permasalahan kedua yaitu tentang keabsahan Pansus 
yang harus mengumumkan secara resmi dalam Berita Negara 
memang menjadi persoalan yang kompleks. Tanpa disadari 
memang Pansus khususnya dan DPR terlambat mendaftarkan. 

: "Anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan 
keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan, 
sampai ada keputusan lain yang diambil oleh rapat pleno 
tertutup Dewan Perwakilan Rakyat yang diadakan khusus 
untuk itu ". Secara resmi Pansus mengusulkan kepada Rapat 
Paripurna DPR agar sifat rapat Pansus dijadikan terbuka 
sehingga tidak hanya pengacara yang dapat menghadiri rapat, 
tetapi siapapun diperkenankan. Usulan tersebut disampaikan 
oleh Ketua Pansus, H Bachtiar Chamsyah, SE tanggal 20 
November 2000 dihadapan Rapat Paripurna. Hasil yang 
diperoleh adalah sifat rapat tetap tertutup, tetapi pengacara 
boleh mendampingi tanpa hak bicara. Kesepakatan tersebut 
diperoleh berdasar hasil lobby antara pimpinan Dewan, 
pimpinan Fraksi serta pimpinan Pansus dengan alasan bahwa 
keterangan yang diperlukan tidak dapat dipublikasikan 
sebelum berakhir masa kerja Pansus demi kelancaran kerja 
Pansus sendiri dalam mencapai tujuan. 

fisik ketika salah seorang anggota Pansus, Alexander Litaay 
menyatakan keberatan atas hadirnya pengacara dalam 
pemeriksaan saksi Aris Junaedi tanggal 13 November 2000. 
Tindakan tersebut dilakukan oleh rnrca:tl ~11"s· Junaedi dari 
Indra Sahnun Lubis & Associat~'8<:>- :-., 
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Beberapa hari kemudian, res-~ e~bourrahman-W-ahid 
mengeluarkan pemyataan bahwa Pansus ilegal karena tidak 
dimasukkan ke dalam Berita Negara sesuai ketentuan UU No 
6/1954. Pernyataan tersebut sempat menjadi polemik tetapi 
tidak menghalangi kerja Pansus. Diakui oleh Yusril Ihza 
Mahendra bahwa titik lemah Pansus memang dengan 
mencantumkan UU No 6/1954 menjadi landasan yuridis (http:/ 
lwww.kompas.com, 2 Desember 2000). Padahal cukup dengan 
UUD 1945 beserta perubahannya serta UU No 4/1999 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR. DPR, dan DPRD. Tetapi hal 
tersebut bukan berarti basil kerja Pansus tidak dapat diakui. 

Setelah persoalan muncul, tepat tanggal 28 November 2000 
Keputusan DPR Nomor 01/DPR RI/l/2000-2001 dan Nomor 
05/DPR RI/I/2000-2001 tentang persetujuan dan pembentukan 
pansus rnasuk ke dalam Berita Negara RI Nomor 95 disusul 
Nomor 96 tanggal 1 Desember tentang penggantian Anggota 
Pansus. Dengan masuknya ke dalam Berita Negara, maka 
Pansus sudah dapat dikatakan memenuhi kewajibannya 
tersebut, meskipun tetap rnuncul suara terutama dari pengacara 
yang rnenyatakan bahwa basil kerja sebelum tanggal 28 
November 2000 tersebut tidak sah. 

Persoalan ini pertama kali muncul ketika pengacara Siti 
Farikha dari Indra Sahnun Lubis & Associates 



Sementara pihak kepresidenan menganggap bahwa karena 
kedudukannya sebagai Presiden yang mempunyai aturan 
protokoler, maka Presiden tidak dapat memenuhi panggilan 
Pansus. Lagipula, Presiden sejajar dengan Ketua DPR, jadi 
tidak mungkin Presiden hanya diundang oleh sebuah Pansus 
yang berisikan anggota-anggota DPR. 

Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 4 
Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, DPRD dinyatakan 
bahwa : "DPR dan DPRD, dalam melaksanakan fungsinya 
sesuai dengan tingkatannya masing-masing berhak meminta 
pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat 
untuk memberikan keterangan tentang sesuatu ha/ yang perlu 
ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, 
dan pembangunan ". Dalam ayat (2) Pasal 35 UU No 4/1999 
dinyatakan tentang sanksi yaitu : "Pejabat negara, pejabat 
pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan 
sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diancam karena 
merendahkan martabat dan kehormatan DPR dan DPRD 
dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun ". 

, dan 
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Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus DPR RI 
terakhir adalah dengan Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 
22 Januari 2001 di Jakarta Convention Centre. Setelah RDPU 

Perdebatan terhadap hal tersebut memang rnenarik, meskipun 
akhimya tidak menjadi kendala berarti bagi bekerjanya Pansus 
penyelidikan secara keseluruhan. 

Selain tiga pennasalahn pokok di atas, muncul juga satu 
pennasalahan yang bersifat intern DPR bardasarkan Peraturan 
Tata Tertib DPR RI Pasal 156 ayat ( l ). Permasalahan muncul 
karena selama perjalanan Pansus Penyelidikan tidak 
mem berikan laporan tertulis secara berkala sekurang- 
kurangnya sekali sebulan. Dalam Pasal 156 ayat ( l) Tata Tertib 
DPR disebutkan "Panitia Khusus memberikan laporan tertulis 
secara berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan kepada 
Pimpinan DP R, dan laporan tersebut dibagikan kepada 
Anggota dan disampaikan kepada Presiden ". 

politik yang tidak dapat dibantah, tetapi secara yuridis, dirinya 
tetap menganggap Pansus ilegal. Oleh karena itu Presiden tidak 
bersedia mengucapkan sumpah atau janji. 

Tarik ulur tentang persoalan ini cukup membuat mekanisme 



Mengawali penyusunan laporan disepakati dibagi dalam 
beberapa hal yang terkait dengan substansi. Pembagian 
tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penyusunan 
laporan sehingga alur laporan tersebut jelas dan diakhiri 
dengan kesimpulan. Ketika hendak memutuskan kesimpulan 
pertama tentang kasus dana rnilik Yanatera Bulog, muncul 
permasalahan yang krusial karena masing-masing pihak 
bersikeras bahwa rumusannya adalah yang logis. Pada 
akhimya dibuat dua rumusan/opsi yang disepakati bersama 
yang kemudian diputuskan dengan voting. Adapun dua 
rumusannya/opsi adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat indikasi yang kuat bahwa orang-orang dekat 
Presiden Abdurrahman Wahid memanfaatkan momentum 
pencairan dana Yanatera Bulog untuk kepentingan 
kelompoknya (diusulkan oleh FKB); dan 

Musyawarah. Mengingat pendeknya waktu yang dimiliki 
Pansus, maka waktu kerja pun tidak kenal waktu dan itu 
dilakukan hingga larut malam bahkan sampai pagi. 
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Sementara untuk kasus dana bantuan Sultan Brunei 
Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid, proses 
sama hingga penyusunan kesimpulan. Dalam penyusunan 
kesimpulan atas kasus dana bantuan Sultan Brunei Darussalam 
kepada Presiden Abdurrahman Wahidjuga dilakukan dengan 
voting atas satu opsi yaitu "Adanya lnkonsistensi Pernyataan 
Presiden Abdurrahman Wahid tentang Masalah Bantuan 

yang terdiri dari : 

FPDIP = 
FPG 

FPPP = 6 

FKB 4 Anggota 

F Reformasi 4 Anggota 

FTNI/POLRI = 3 Anggota 

FPBB = Anggota 

FKKI = Anggota 

Dengan basil sebagai berikut : 

- opsi pertama 10 suara 

- opsi kedua 33 suara 

- abstain = I suara 

2. Patut diduga bahwa Presiden Abdurrahman Wahid 
berperan dalam pencairan dan penggunaan dana yanatera 
BuJog (diusulkan oleh anggota pansus dari Fraksi -fraksi 
yang bersebrangan dengan FKB ep] ~P.h -P .FPG, FPPP, 
F Refonnasi dan FPBB). 



Dalam penyusunan laporan basil kerja Pansus ini diwamai 
juga dengan aksi walk out dari beberapa Anggota Pansus. Walk 
out pertama dilakukan oleh ProfTunggul Sirait dari FPDKB 
ketika akan ditentukan melalui voting tentang boleh tidaknya 
menggunakan mekanisme voting di dalarn pengambilan 
keputusan Pansus. Walk Out juga dilakukan oleh Sofwan 
Chudorie, Ali As'ad, Ali Masykur Musa, dan Tari Siwi Utarni, 
semuanya dari FKB yang keberatan atas draft laporan 
kesimpulan Pansus. 

Tepat padajam 03.00 WIB tanggal 29 Januari 2001, 1aporan 
hasi1 kerja Pansus selesai dibuat setelah melewati perdebatan 
yang cukup panjang dan panas. Laporan basil kerja tersebut 
disusun secara lengkap oleh sebuah Tim Perumus laporan yang 
terdiri dari 15 orang yang berisikan pimpinan Pansus dan waki1 
fraksi sesuai dengan komposisi keanggotaan. 

FPG = 7 

FPPP 3 

FKB 2 

FReformasi = 4 Anggota 

FTNI/POLRI = 3 Anggota 

FPBB = 1 Anggota 

FKKI = Anggota 

Sultan Brunei Darussalam, Menunjukkan Bahwa Presiden 
Telah Menyampaikan Keterangan Yang Tidak Sebenarnya 
Kepada Masyarakat ". Hasi1 voting adalah yang menyatakan 
setuju 26 orang, sedang yang p:ren)fatl~i; r--f dak setuju 
sebanyak 2 orang dari 28 orapg ~ota pan~,s ;ang hadir 
d · · b · b 1·krvw · engan permcian se agai ~t : 

FPDIP 7 An gota 
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1. Drs H JusufKalla; 

2. Siti Farikha; 

3. Tety Nursetiati; 

4. Suko Sudarso; 

5. Hendrie Arioseno; 

a. Kasus Dana Milik Yanatera Bulog 

I. Instansi 

l. Badan Urusan Logistik (Bulog); 

2. Bank Indonesia; 

3. Kepolisian Negara RI (POLRI)~ dan 

4. Yanatera Bulog 

II. Ahli: 

l . Prof Dr Ari fin Soeriaatmadja; dan 

2. Prof Dr Ismail Suny, SH, MCL. 

III.Perseorangan : 



111.Perseorangan: 

1. H Masnuh; 

2. Afdal Yasin; 

3. Jenderal (Polisi) Rusdiharjo; 

4. Prof Dr Baharuddin Lopa, SH; dan 

5. KH Abdurrahman Wahid. 

b. Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam 

I. Instansi 

1. Pemerintah Propinsi Daerah lstimewa Aceh; dan 

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 

II. Ahli: 

1. Prof Dr Arifin Soeriaatmadja; dan 

2. Prof Dr Ismail Suny, SH., MCL. 

6. Aris Junaedi; 

7. Bond an Gunawan; 

8. DR Alwi Shihab; 

9. Ir Mulyono Makmur· 

10. Ir Saleh Sofyan; 

11. DR Ir Sapuan; 

12. MAA Suwondo; 

13. 
14. Ir Muharto; 

15. Hans Gunawan;_~ 

16. DR Rizal Rarnli; 

17. Jenderal (Pol) Rusdiharjo; 

18. Prof DR Baharuddin Lopa, SH; dan 

19. KH Abdurrahman Wahid. 
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Pada tanggal 1 Pebruari 2001, DPR kembali mengadakan 
Rapat Paripurna dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi- 
fraksi dan pengambilan keputusan terhadap hasil penyelidikan 

Pada Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Januari 2001. salah satu 
agendanya adalah mendengar laporan hasil kerja Pansus 
Penyelidikan kasus dana milik Y anatera Bulog dan kasus dana 
bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden 
Abdurrahhamn Wahid. Agenda tersebut urung dilaksanakan 
dan laporan beserta lampirannya hanya diserahkan kepada 
Pimpinan DPR. Batalnya pembacaan laporan hasil kerja 
Pansus tersebut disebabkan perdebatan tentang hasil kerja 
Pansus tersebut yang dilalui dengan lobby-lobby. Bagi Fraksi 
Kebangkitan Bangsa, laporan tersebut tidak lebih sekadar hasil 
rekayasa yang sudah dipersiapkan untuk menjatuhkan Presiden 
Abdurrahman Wahid. 

KETERANGAN YANG TIDAK SEBENARNY A 
KEPADA MASY ARA.KAT". 

2. 

l. 

Sebagai kesimpulan basil kerja Pansus adalah sebagai 
berikut: 



Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor Ill/ 
MPR/1978 sebagai kelanjutan Memorandum DPR RI tangga] 
l Pebruari 200 l yang menganggap Presiden KH Abdurrahman 
Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, maka disampaikan 
Memorandum Kedua dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-53 
tanggal 30 April 2001 yang dituangkan ke dalam Keputusan 

Memorandum I DPR tersebut tertuang secara resmi dalam 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 33/DPR RI/111/2000-2001 tentang Penetapan 
memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Kepada Presiden Abdurrahman Wahid tertanggal 1 Pebruari 
2001. 

2. MeJanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/ 1998 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. 

1. Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpahjabatan; dan 

menyampaikan memorandum I kepada Presiden yang isinya 
mengingatkan bahwa Presiden KH Abdurrahman Wahid 
sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu : 

terhadap kasus dan milik Yanatera Bulog dan dana bantuan 
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KH Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan Memorandum 
Kedua DPR RI, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat ( 4) Ketetapan 
MPR Rl Nomor III/MPR/1978, Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia rnengadakan Sidang Istimewa untuk 
merninta Pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman 
Wahid. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Rl Nomor 51/DPR RI/IV/2000-2001 
tentang Penetapan Rapat Paripuma DPR RI Meminta MPPR 
RI Mengadakan Sidang Istimewa Untuk merninta 
Pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid. 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Norn or 4 7 /DPR 
Rl/IV/2000-2001 tentang penetapan memorandum Yang 



serta mengamati 
memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh sikap, 
perilaku, kebijakan, tindakan 
dan pernyataan-pernyataan 
penting selama masa 3 bu Ian ini, 
maka Fraksi POI Perjuangan 
tiba pada kesimpulan bahwa 
Presiden tidak sungguh- 
sungguh memperhatikan 
Memorandum Pertarna DPR. 
Karena itu, Frak si POI 
Perj uangan mengusulkan 
kepada Sidang Dewan yang 
mulia ini, sesuai ketentuan Pasal 
7 ayat (3) TAP MPR No. lII/ 
MPR/197 8 agar Dewan 
menyampaikan memorandum 
kedua kepada Presiden K.H. 
Abdurrahman Wahid, untuk 
diindahkan.Dalam pengamatan 
Fraksi POI Perjuangan selama 
kurun waktu 3 bulan 
Memorandum I, Fraksi POI 
Perjuangan beranggapan bahwa 
Presiden tidak sungguh- 
sungguh memperhatikan 
peringatan Dewan sebagaimana 
tertuang dalam Memorandum I. 
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I. PDI PART AI Setuju 
DEMOKRASI 
lNDONESIA 
PERJUANGAN 

Juru Bicara: 
Dwi Ria Latifa, 
S.H. 

Nomor Anggota: 

A-112. 

No. Nama Fraksi 

MATRIKS RESUME PENDAPAT AKHIR FRAKSl-FRAKSI 
TERHADAP JAW ABAN PRESIDEN RI ATAS 

MEMORANDUM DPR RI TANGGAL 1PEBRUARI2001 
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menegaskan sikapnya dan 
niatnya untuk terlibat dalam 
hal-hal yang bersangkutan 
dengan penyimpangan atau 
pelanggaran prosed ur 
administrasi keuangan. 

belum + Presiden 

menyampaikan instruksi 
dalam pidatonya pada bari 
Jum'at 27 April 200 I untuk 
menghentikan segala 
bentuk kekerasan. · 
Presiden masih tetap 
mempertanyakan dan 
menyangsikan hak dan 
kewajiban konstitusional 
DPR, khususnya 
penggunaan fungsi 
pengawasan melal ui 
memorandum. 

terlambat + Presiden 
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atau lisan bahwa dirinya 
memperhatikan secara 
sungguh-sungguh terhadap apa 
yang disampaikan dalam 
Memorandum, melainkan juga 
menuntut kesungguhan yang 
positif berupa perubahan yang 
substansial dalam bentuk 
tindakan dan keb ij akan 
Presiden. 

+ Jawaban Presiden secara 
lisan dan tulisan itu sendiri 
-meski bisa saja diberikan 
seperti yang sudah 

Kesimpulan: Setuju 

Juru bicara: 

Ors. H. Ibnu 
Munzir BW. 
No. Anggota: 

A-377 

2. FRAKSI 
PART AI 
GOLONGAN 
KARY A 
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+ Hakekat memorandum 
adalah peringatan kepada 
Presiden atas pelanggaran 
haluan negara. Oleh karena 
itu, Fraksi Partai Golkar 
memandang perubahan dan 
perbaikan kinerja 
penyelenggaraan negara 
merupakan kriterium 
apakah Presiden sungguh- 
sungguh memperhatikan 
suara Dewan, ataukah tidak, 
danjugamenjadi tolok ukur 
apakah Presiden 
memperhatikan 
memorandum Dewan, 
ataukah tidak. Setelah 
mencermati tindakan dan 
kebijakan Presiden sejak 
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Fraksi PPP menyampaikan 
empat kesimpulan pokok: 

I. Selama tiga bulan sejak 
dikeluarkannya 
Memorandum I, Presiden 
Abdurrahrnan Wahid tidak 
menanggapi secara positif 
peringatan Dewan yang 
termuat dalarn 
Memorandum I untuk 

Kesimpulan : 

Fraksi PPP menganggap 
Presiden Abdurrahman Wahid 
tidak sungguh-sungguh 
memperhatikan materi 
memorandum I, sehingga 
Dewan perlu menyampaikan 
memorandum JI kepada 
Presiden Abdurrahman Wahid 
sebagai tindak lanjut dar i 
memorandum I. 

3. Fraksi PART Al Setuju 
PERSATUAN 
FEvlBANGlJNAN 
Juru Bicara: 

H. Sukardi 
Harun. 

Nomor 
Anggota: 

A-57 
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tentang Lampiran Tahunan 
Lembaga-Lembaga Tinggi 
Negara pada Sidang 
Tahunan MPR Tahun 2000 
menugaskan kepada 
Presiden untuk berusaha 
mencegah kemungkinan 
terjadinya konflik 
horizontal di daerah; 

3. Presiden Abdurrahman 
Wahid cenderung 
mendorong terjadinya 
disintegrasi nasional 
dengan pernyataannya, 
apabila dia berhenti sebagai 
Presiden RI, maka daerah- 
daerah seperti Aceh, Riau, 
Madura, Maluku, den Irian 
Jaya akan merdeka. Juga 
pernyataan Presiden 
Abdurrahman Wahid, "jika 
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2. Secara eksplisit ditunjukkan 
bahwa keluarnya 
Memorandum leb ih 
didorong oleh semangat 
destruktif yang 
mencerminkan keinginan 
menjatuhkan Presiden. 

3. Perkuatan terhadap DPR 
telah berlebihan sehingga 

Tidak terjadi pelanggaran UUD 
1945 Pasal 9 tentang Sumpah 
Jabatan dan Pelanggaran TAP 
MPR No. XI/MPR/1998 
tentang Penyelenggara Negara 
Yang Bersih dan Bebas KKN 
oleh Presiden dan Presiden telah 
memperhatikan Memorandum 
DPR RI sebagaimana dimaksud 
dalam TAP MPR No.IlI/MPR/ 
I 978. Dengan demikian tidak 
diperlukan lagi proses 
berikutnya. 

1. Presiden te lah datang 
merespons dan menjelaskan 
posisi poiitik dan posisi 
hukumnya sebagai seorang 
Presiden berdasarkan UUD 
1945. 

4. FRAKSI 
KEBANGKITAN 
BANG SA 

Juru Bicara: 

Drs. H. Aly 
As'ad. 

No. Anggota: 

A-426 
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Rekomendasi : 

Fraksi Reformasi berpendapat 
bahwa setelah tiga bulan 
Presiden Abdurrahman Wahid 
tidak memperhatikan 
Memorandum DPR RI yang 
telah disampaikan pada tanggal 
I Pebruari 200 I maka dengan 
ini meminta kepada Dewan 
yang terhormat untuk 
menyampaikan Memorandum 
yang kedua kepada Presiden 
Abdurrahman Wahid. 

terjadi pelanggaran UUD 
1945 Pasal 9 tentang 
Sumpah Jabatan dan 
Pelanggaran TAP MPR No. 
Xl/MPR/ 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih KKN. 

bernuansa parlementer dan 
pembelokan konstitusi. 

5. Fraksi Setuju 
REFORMASI 

Juru Bicara : 

H. Roqib Abdul 
Kadir, Le 

No. Anggota : 

A-268 
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cenderung rnendiskreditkan 
dan mengecilkan arti DPR 
RI dengan berbagai ucapan 
dan sik ap yang 
dilakukannya. 

4. Presiden tidak serius 
menangani kasus-kasus 
KKN yang menjadi agenda 
utama gerakan reformasi, 

5. Presiden sering melontarkan 
ucapan yang tidak bisa 
diklarifikasi oleh dirinya 
sendiri dan menimbulkan 
kontroversi di tengah- 
tengah rnasyarakat. 

6. Ditinjau dari sisi kekuatan 
dan fakta, maka Presiden 
nyaris kehilangan 
kepercayaan dari Dewan 
maupun masyarakat dalam 
negeri maupun luar negeri, 
Dari sisi fakta, ada ancaman 
yang serius yang akan 
berakibat terjadinya krisis 
sosial yang berkepanjangan 
dan disintegrasi bangsa. 
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3. Terhadap timbulnya 
perbedaan penafsiran isi dan 
jiwa dari TAP MPR RI No. 
llI/MPR/ 1978 antara dua 
lembaga tinggi negara, 
s e y o g y a n y a 
penyelesaiannya diserahkan 
kepada MPR sebagai 
lembaga tertinggi negara. 

Mencermati sekurang- 
kurangnya ada empat hal yang 

2. 

H. Ronggo 
Soenarso, S.IP. 

No. Anggota: 

A-492 

Juru Bicara: 

6. Fraksi TNI/ 
POLRI 
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tersebut yang semuanya 
lebih didasarkan atas adanya 
perbedaan kepentingan. 

2. Dalam jawaban tertulis 
terhadap Memorandum 
DPR RI terlihat pendapat 
Presiden lebih 
menggunakan pendekatan 
hukum, sedangkan sebagian 
besar Fraksi DPR lebih 
menggunakan pendekatan 
politik, karena DPR adalah 
lembaga politik yang tidak 
berperan melaksanakan 
proses yuridis sampai 
dengan pembuktian tindak 
pidana. 

3. Pengamatan selama tiga 
bu Ian setelah 
dikeluarkannya 
Memorandum I 
menunjukkan bahwa 
keadaan telah berkembang 
dari maksud semula yang 
bertuj uan mengingatkan 
Presiden terhadap hal-hal 
yang berkaitan dengan Pasal 
9 UUD 1945 tentang 

berkaitan dengan Memorandum 
I. 



Kesimpulan: 

Fraksi Partai Bulan Bintang 
d e n g a n 
Bismillahirrahmanirrahin dan 
bertawakkal kepada Allah 
SWT., berpendapat agar DPR 
menyampaikan Memorandum I[ 

Sumpah J abatan dan 
realisasi TAP MPR No. XU 
MPR/l 998 

7. Fraksi PARTAI Setuju 
BULANG 
BINTANG 

Juru Bicara: 
Drs. H. M. 
Qasthalani, 
LML. 
No. Anggota : 
A-264 
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Kesimpulan: 

Fraksi KKI berpendapat bahwa 
DPR perlu sekali mengingatkan 
Presiden, sebagai kelanjutan 
peringatan yang diberikan pada 
I Pebruari 200 l, yang tetap 
dalam perspektifTap MPR No. 
III/MPR/1978. Dengan 
demikian, Memorandum I dan 
Memorandum berikutnya, tetap 
berada pada pola pikir, koridos 

3. Setelah Memorandum J, 
Presiden telah melakukan 
pelanggaran-pelanggaran 
yang sangat membahayak.an 
eksistensi dan integritas 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

kepada Presiden melalui Rapat 
Paripuma ini. 

Juru Bicara: 
Tjetje Hidayat 
Padmadinata 

No. Anggota: 

A-457 

8. Fraksi Setuju 
KESA TUAN 
KEBANGSAAN 
INDONESIA 
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Suatu solusi yang 
konstitusional, relatif damai, 
paling murah ongkos 
politiknya, serta signifikan 
dalam menangani berbagai 
krisis bangsa. Itulah solusi 
kenegarawanan yang sudah 
ditunggu-tunggu oleh rakyat 
dan bangsa, bukan sekedar 
"politicking". Usulan Fraksi 
KKl sebagaimana sudah 
acapkali disampaikan mulai 
Sidang Tahunan MPR Agustus 
2000 adalah 3 (tiga) hal dalam 
satu paket yakni 
Pendelegasian wewenang 
eksekutif penyelenggaraan 
pemerintahan sehari-hari dari 
Presiden kepada Wakil 
Presiden, rekonsiliasi, dan 
moratorium politik, serta 
konsensus tentang prioritas 
bangsa sarnpai 2004, yakni 
pencegahan d isintegrasi, 
pemulihan keamanan, dan 
pemulihan ekonomi. 

dan prosedur konstitusional. 



477 

Fraksi POU menilai bahwa 
jawaban Presiden Abdurrahman 
Wahid terhadap Memorandum 
I terlihat lebih banyak 
mengedepankan pada masalah- 
masalah yang kurang prinsipil 
dan "berwacana polemik". 
Timbulnya polemik ini karena 
memang ada perbedaan sudut 
pandang tentang status Pansus, 
1s1 memorandum dan 
pemahaman Ketetapan MPR, 
UU dan Tata Tertib DPR. 

Disayangkan bahwa jawaban 
Presiden atas Memorandum I 
DPR setebal 15 (Iima bclas) 
halaman sedikitpun tidak 
memberikan klarifikasi secara 
rinci terhadap bocornya dana 
Yanatera Bulog sebesar 35 
Milyar rupiah, tetapi lebih 
banyak menguraikan tentang 
bantuan Sultan Brunei. 
Termasuk pula, tidak 
dijelaskanoleh Presiden dalarn 

Kesimpulan: 

Fraksi PDU 

Juru Bicara : 

Ir. H. 
Amaruddin 
Djajasubita 

No. Anggota: 

A-60 

9. Fraksi Setuju 
PERSERIKATAN 
DAULATUL 
UMMAH 



10. Fraksi PARTAI l\.1enolak/ Kesimpulan: 
DEMOKRASI her 

Konflik antara Presiden dengan KASIH . pendapat 
BANG SA konflik DPR dihentikan sampai disini 

antara dan tidak perlu ada 
Juru Bicara: Memorandum II. 
Prof. Dr. Presiden 
Manase Malo dengan Dari jawaban Presiden terlihat 

DPRdi bahwa Presiden merasa 
No. Anggota : hentikan diperlakukan tidak adil 
A-216 sehingga yang perlu dilakukan 
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Diharapkan adanya kejelasan 
terhadap sernua masalah- 
rnasalah yang belurn diternukan 
titik terang, kejelasan atas data 
dan fakta yang lebih 
meyakinkan kita semua dalarn 
isi surat jawaban Presiden atas 
Memorandum I akan 
menuntaskan penyelesaian 
kasus dana Yanater Bulog dan 
bantuan Sultan Brunei. 

Fraksi PDU sang at 
mengharapkan dan akan 
menghargai kesediaan Presiden 
untuk memberikan penjelasan 
lebih lanjut dalam rangka 
mendudukan semua persoalan 
tersebut secara proporsional. 
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2 7 Total 

5. Mengedepankan cara-cara 
musyawarah rnufakat dalarn 
menyelesaikan konflik. 

1. Presiden mendelegasikan 
kekuasaan pemerintahan 
kepada Wakil Presiden, dan 
dilanjutkan dengan 
pembentukan Kabinet yang 
tangguh dan mendapatkan 
dukungan yang luas. 

2. Amandemen UUD 1945 
diselesaikan pada Sidang 
Tahunan Agustus 2002 

3. Semua pimpinan partai ikut 
menyejukkan suasana. 

4. Seluruh warga masyarakat 
agar mengedepankan 
kepentingan bangsa dan 
negara serta mengurangi 
konflik 

adalah dialog antara Presiden 
dan DPR. 

sampai 
disini 
dan 
tidak 
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Tim Kunjungan Komisi II DPR-RI dalam rangka mencari 
dan menghimpun fakta atas peristiwa 2 7 September 2000 di 
Bondowoso berangkat pada tanggal 13 Oktober 2000 dan kembali 
pada tanggal 16 Oktober 2000. Tujuan peninjauan langsung ke 
lokasi peristiwa adalah mencari masukan dan informasi secara 
komprehensif dari peristiwa 27 September 2000 Bondowoso, 

l .H. Deddy Sudarmadji Ketua Tim/Waket Komisi III 
F-lNl/Polri 

2. Panda Nababan Anggota Tim/FPDIP 
3. M. Idrus Marham Anggota Tim/FPG 
4. KH Endang Zainal Abidin Anggota Tim/FPP 
5. KH Yusuf Muhammad, Le Anggota Tim/FKB 
6. Drs. Susono Yusuf Anggota Tim/FKB 
7. Suminto Martono, SH Anggota Tim/F-Reformasi 
8. Prof. Dr.Manasse Malo Anggota Tim/FPDKB 

7 (tujuh) orang Anggota Komisi yang telah memenuhi unsur 
Fraksi. 

Total Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi : 

l. Setuju : 7 Fraksi 

2. Tidak Setuju : 2 Fraksi 

I. 
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Tim Komisi menyimpulkan bahwa kejadian berawal dari 
penahanan Perneritah Daerah dan aparat penegak hukum, dalam 
hal ini Polres Bondowoso di dalam menindaklanjuti setiap 
perkembangan situas i di daerah, sehingga menimbulkan 
kekecewaan dan ketidaksabaran dari masyarakat. Di samping itu 
terkesan kurang harmonisnya hubungan antara pemerintahan 
(termasuk Pemda, Polres Bondowoso, aparat keamanan, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan pemuda) sehingga di dalam 
melakukan tindakan/langkah-langkah menjadi ragu-ragu, padahal 
siapapun yang terlibat hams ada keberanian untuk menindak. 

Peristiwa penembakan di Mapolres Bondowoso pada tanggal 
27 September 2000 yang mengakibatkan meninggalnya 5 (lima) 
orang dan 6 (enam) orang Iuka-Iuka warga masyarakat Desa 
Mengok Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso tidak dapat 
dilepaskan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dari hasil 
pertemuan dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim, 
ada beberapa peristiwa yang mendahului peristiwa penembakan 
tanggal 27 September 2000. 

pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para alim 
ulama, dan pertemuan dengan Kapolda Propinsi Jawa Timur. 

menganalisa data/masukan tersebut untuk dapat mencari solusi 
yang terbaik dan dapat menjembatani penyelesaian masalah yang 
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1. Tindakan yang dilakukan oleh Tim Tetap Koneksitas 

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 
161 (seratus enam puluh satu) orang, yang terdiri dari: 

a. Saksi Pelapor, yaitu Aleksander Litaay dan Lady Wara Ina 

b. Saksi sipil, sebanyak 90 (sembilan puluh) orang 

c. Saksi 1NI sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang 

d. Saksi dari Polri, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang 

Perkembangan penangan Kasus 27 Juli 1996 oleh Tim Tetap 
Koneksitas Kasus 27 Juli 1996 

1996, sebagai berikut: 

I. Ishak Latuconsina, MSc; 

2. H. Hamdan Zoelva 

3. Permadi, SH 

4. H. Rodjil Ghufron AH, SH (Sekretaris) 

5. Amris Hasan, MA (Anggota) 

6. Drs. Hajriyanto Y Tohari, MA (Anggota) 

7. Mashadi; (Anggota) 

8. H. Haryanto Taslam; (Anggota) 

9. M. Akil Mochtar, SH (Anggota) 

1 O.H. Zain Badjeber, SH (Anggota) 

c. Kasus 27 Juli 1996 
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a. Dari TKP, berupa l (satu) unit mobil, sepeda motor Suzuki, 
Honda, Cone blok dan bata merah 

3. Barang Bukti 

Berkas Perkara III 

Dari TNI : Letjen TNI (Pum) Soetiyoso, Kol. TNI Haryanto, 
Kol. TNI Tri Tamtomo, Kol. TNI Zul Effendi, 
Letkol TNI Rudy Ambon, dan Mayor TNI Djoni 
Supriyanto 

Dari Sipil : Mayjen Pol. Hamaminata, Birgjen Pol. Ors. Abu 
Bakar, Brigjen Pol. Hendro Warsito, Mayor Pol. 
Soenarto, Mayor Pol. Sukardji, Kapten Pol. Seno 
dan Kapten Pol. Tukiran. 

Dari TNI : Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, Mayjen TNI 
Jacky Anwar Makarim, Brigjen TNI (Purn) 
Syamsiar, dan Letko! TNI Rusli 

Dari Sipil : Drs. Soeryadi, Butu R Hutapea, Harsoko Sudiro, 
Romulus Sihombing, Alex Widya Siregar, dan 
Jonathan Marpaung 

Berkas Perkara II 

Dari Sipil 

Dari TNl 

2. Berkas perkara kasus 27 Juli dipisahkan menjadi 3 (tiga) berkas 
perkara berdasarkan pengelompokkan tindakan/perbuatan 
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2. Pada tanggal 18 September 2000 berkas perkara I 
dikembalikan oleh Penuntut Umum dengan petunjuk 
penyempurnaan atau perbaikan sebagai berikut: 

a) Agar berkas perkara membujuk dan yang dibujuk 
displitzing 

b) Cari saksi lain untuk mengetahui terangka lakukan 
kekerasan/rusak gedung Depo 58 

c) Cari alat bukti yang dapat menjelaskan tersangka 
lakukan tindak pidana 

d) Ditanyakan kepada tersangka mengapa perubahan 
tujuan yang semula di Rindam Jaya ketemu Kader 
Golkar, berubah ke Artha Graha 

e) Supaya dicarikan alat bukti lain untuk mengetahui 
para tersangka sebagi penganjur 

I . Berkas I atas nama Kolonel TNI Budi Purnama dan 
kawan-kawantelah dikirimkan kepada Penuntut Umum 
pada tanggal 8 September 2000 sesuai Surat No. Pol: 
BIO 1 /IX/2000/Koneksitas 

a. PenyeJesaian Berkas Perkara 

4. Proses Penyidikan 

e. 

d. 

c. 

b. Dokes Polda Metro Jaya, berupa 1 (satu) buku rencana 
Satgaskes RS Gatot Subroto, Po Ida Metro Jaya, RS Ridwan 
dan RS Polri Sukanto 
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7. Dengan belum diterimanya berkas I oleh Jaksa Penuntut 
Umum (dikembalikan sampai dengan tiga kali), maka 
berkas perkara II dan III belum diserahkan kepada 
Penuntut Umum 

6. Tanggal 25 April 2000 Jaksa Penuntut Umum 
mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Tim 
Koneksitas dengan petunjuk yang tetap sama seperti 
petunjuk terdahulu, dan berpendapat bahwa tanpa 
penyempurnaan/perbaikan berdasarkan petunjuk itu, 
perkara tersebut tidak dapat disidangkan 

5. Tanggal 5 April 2000, sesuai dengan surat No. Pol: B/ 
03/IV/2000/K.oneksitas, Tim Koneksitas untuk ketiga 
kalinya mengirimkan kembali berkas perkara I 
dimaksud dengan penjelasan, bahwa penyidik telah 
secara masksimal berupaya memenuhi petunjuk Jaksa 
Penuntut Umum dalam P.9 dan menganggap berkas 
perkara tersebut dapat diajukan ke Pengadilan 

perubahan yang sama 

4. 

3. Pada tanggal 10 Oktober 2000 sesuai dengan Surat 
Nomor Polisi: B/02/l 0/2000/K.oneksitas, untuk kedua 



b) Pada tanggal 3 t Mei 2000 telah dilakukan 
pemeriksaan tambahan terhadap Jenderal Polisi 
(Purn) Drs. Dibyo Widodo, mantan Kapolri 

a) Pada tanggal 11 Mei 2000 telah dilakukan 
pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Letjen 
TNI (Purn) Sutiyoso, mantan Pangdam Jaya 

(l)Untuk memperoleh keterangan yang diperlukan guna 
pengembangan penyidikan telah dilakukan pemeriksaan 
kembali terhadap beberapa saksi dan tersangka sebagai 
berikut: 

c. Pemeriksaan Lanjutan 

3. Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui atau melihat 
para pelaku pada saat melempar meskipun terindikasi 
adanya massa melakukan pelemparan batu cone blok 
yang ada di lokasi Jl. Diponegoro No. 58 

4. Bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan secara 
massa akan sulit ditemukan pelaku maupun saksi yang 
saling mendukung guna akuratnya pembuktian tentang 
siapa berbuat apa 

2. 

1. 

b. Tanggapan atas Petunjuk (P,19) dari Jaksa Penuntut 
Urn um 
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Pertikaian antar etnis yang terjadi di Propinsi Kalirnantan 
Tengah telah menjadi perhatian sungguh-sungguh dari DPR 
RL Pada tanggal l6 April 2001, Pimpinan DPR RI 
menerbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan 

D. Kasus KonOik Etnik di Kalteng 

{2)Panja Monitoring mengusulkan untuk memanggil pihak 
Kejaksaan untuk menjelaskan perkembangan penyidikan 
perkara di Kejaksaan untuk menemukan jalan keluar 
terhadap hambatan-hambatan yang dialami dalam proses 
penyidikan. 

Panja Monitoring sependapat dengan Tim Tetap Koneksitas 
agar dalam pemeriksaan lanjutan/tambahan dapat diungkap 
keterangan yang berkaitan dengan pemberianperintah dan 
penerirnaan perintah dalam Kasus 27 Juli 1996 

4. Saran dari Panja 

(1) Agar Tim Tetap Koneksitas tetap melakukan pemeriksaan 
tambahan terhadap tersangka/saksi-saksi dan melengkapi 
berkas-berkas perkara dan mencari alat-alat bukti 
sebagaimana yang diinginkan oleh Penuntut Um um 



Walaupun sebenarnya warga masyarakat lokal menyatakan 
tetap terbuka/bersedia menerima seluruh suku bangsa yang 
mampu hidup hannonis secara damai dengan warga lokal, 
namun diharapkan reevakuasi dapat dilaksanakan secara 

.Tragedi Sampit meletus dan meluas ke Kota Palangkaraya, 
Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Kapuas 
sebagai akibat tidak disukainya perangai warga etnis 
Madura yang seringkali berperilaku kasar dan beringas 
terhadap etnis lokal, bukan karena kecemburuan sosial atau 
karena masalah agama. Hal tersebut sesuai dengan budaya 
masyarakat dayak yang dikenal dengan masyarakat 
"betang" yang pada dasarnya terbuka, cinta damai, menolak 
cara-cara kekerasan serta pada hukum dan adat. 

sete]ah menerima adanya usu]an untuk membentuk Tim 
mengenai masalah pertikaian antar etnis di Propinsi 
Kalteng, yaitu yang disampaikan oleh 61 anggota DPR RI 
sebagai dukungan atas usulan dari A. Teras Narang, SH, 
Nomor Anggota A-180 dari Komisi II Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daerah pemilihan 
Propinsi Kalteng . 

asi 

1. A. Teras Narang, SH 

2. M. Aki) Mochtar, S -~ 

3. 

Rakyat Republik Indonesia Nomor: 85/PIMP/III/2000- 
2001, yang pada pokoknya membentuk dan menugaskan 
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agar persoaian konflik sosial Kalimantan tidak dilokalisir 
sebagai persoalan daerah semata karena penyebab 
utamanya adalah akumulasi ketidakadilan sebagai akibat 
kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. 

Adanya kelemahan aparat Kamtibmas dalam menangani 
kasus pembunuhan yang dilakukan etnis Madura banya 
yang belum terungkap siapa pelakunya dan disinyalir ada 
permainan bahkan terkesan dilindungi. 

Untuk mengawali penyelesaian konflik antar etnik, 
pertama-tama memperbaiki kinerja penegakkan hukurn. 
Langkah pelaksanaan dan penegakkan aturan terhadap 
subjek masyarakat dan aparat (birokrasi dan keamanan) 
tidak dapat ditunda dan harus dilakukan tanpa pandang 
siapapun,jujur dan konsisten. 

Tidak adanya sosialisasi, internalisasi kebudayaan yang 
difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten terhadap perbedaan kultur, adat istiadat antara 
etnis Madura dan etnis penduduk asli di wilayah Kalteng. 

Kurangnya pemberian kesempatan kepada warga penduduk 
setempat dalam bidang ekonomi, politik, dan pemerintahan. 

hati-hati dan bijaksana. Hal ini dikarenakan dapat 



Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan untuk 
menghormati keistimewaan setiap daerah yang memiliki 
susunan dan keistimewaan asli, maka arah pembangunan 
Kalteng perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. Beberapa 
aspirasi muncul di antaranya menyangkut kebutuhan 
pemekaran wilayah mengingat jumlah kabupaten yang 
terlampau sedikit dibandingkan luas wilayah yang perlu 
dikelola dan sebagai akibatnya, banyak wilayah yangtidak 
terkelola secara baik dan cenderung berjalan tanpa arah 
sehingga perkembangannya lambat atau bahkan mengalami 
kemunduran. Sehingga, pemekaran terhadap 8 calon 
kabupaten kiranya dapat segera terwujud atau paling lam bat 
akhir tahun 2001 dengan ketentuan syarat-syarat yang 
mengatur tentang pemekaran wilayah tidak diberlakukan. 

Perlu langkah rehabilitasi dan percepatan pembangunan 
melalui crash program yang diprioritaskan pada upaya 
penciptaan kesempatan kerja dan usaha bagi para warga 
Dayak. Hal ini mengingat bahwa meskipun konflik yang 
baru terjadi bersifat horizontal, namun tidak dapat 
dipungkiri berbagai faktor penyebabnya terkait erat dengan 

Dalam penyelesaian setiap konflik sosial, maka upaya 
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DPR RI telah ban yak menerima pengaduan, khususnya para 
korban dan keluarga, serta berbagai pihak yang menuntut 
penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. 
Untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan itu, DPR 
memandang perlu membentuk sebuah Pantia Khusus guna 
memantau proses penyelesaian Kasus Trisakti, Semanggi 
I dan Semanggi II. Selanjutnya, DPR mengeluarkan Surat 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 29/DPR-RI/ 
III/2000-200 I tang gal 15 Januari 200 l (berlaku surut 
terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2000) tentang 
Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia rnengenai Kasus Trisakti, Kasus 
Semanggi I, dan Kasus Semanggi II. Berdasarkan Surat 
Keputusan tersebut, Pansus mulai bekerja sejak bulan 
Nopernber tahun 2000 dan berakhir pada awal Juli tahun 
2001. 

E. Kasus Trisakti, Semaoggi I dan Semanggi II 

Pemerintah Daerah Kalteng. 

kesalahan atau kegagalan pembanguan di masa lalu, seperti 
halnya kerusakan lingkungan, tersingkimya warga Dayak 



3. Pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
operasional dan pelaksana di lapangan antara lain Kapolda 
dan Pangdam beserta Staf baik yang mantan maupun yang 
sekarang, mantan Dandim dan Kapolres ketika terjadinya 
peristiwa; 

2. Pihak-pihak yang berkaitan dengan penentu kebijakan 
politik dan strategis dalam rangka pengamanan antara lain 
Menko Polkam (Feisal Tanjung), Mendagri R. Hartono dan 
Syarwan Hamid), Menhankam/Pangab (Wiranto) dan 
Kapolri (Dibyo Widodo ); 

1. Pihak-pihak yang menyampaikan aspirasinya antara lain 
keluarga korban, tim advokasi, tim relawan, kelompok 
rakyat peduli dan AKKRA (Aliansi Korban Kekerasan 
Negara); 

4. Penyempumaan konsep laporan pada Rapat Pleno Pansus 
tanggal 5 Juli 2001 yang akan dibacakan dalam Rapat 
Paripuma DPR-Rl tanggaJ 9 Juli 2001. 

Sedangkan pihak-pihak yang diundang oleh Pansus meliputi: 

3. 

2. 

Kegiatan Pansus dibagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu: 

I. 
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I . Semangat yang mendasari kerja Pansus Kasus Trisakti dan 
Sernanggi 1-11 adalah untuk menuntaskan kasus-kasus yang 
sempat menggegerkan tersebut secara obyektif, adil, dan 
transparan guna memperoleh kejelasan dari kejadian yang 
sebenarnya. Untuk selanjutnya, berusaha memperoleh 
kejelasan dari kejadian yang sebenarnya untuk selanjutnya 
dapat dicarikan solusi penanganannya secara tepat sehingga 
kasus itu dapat diselesaikan. Sehingga, proses pembentukan 
dan kerja Pansus serta kesimpu]an dan rekomendasi yang 
dihasilkan sudah semestinya menjauhkan diri dari upaya 
politisi kasus tersebut atau dalam rangka mendapatkan 

I. Pandangan dari Fraksi-fraksi Yang merekomendasikan 
Pengadilan Umum/Militer (F-PG, F-PPP, Fraksi Refonnasi, 
F-TNI/Polri, F-PBB, dan F-PDU) 

Terdapat beberapa usul/konsep pokok pikiran dari masing-masing 
kelompok pendapat yang berupa kesimpulan, saran dan 
rekomendasi Pansus yang juga disampaikan pada waktu Rapat 
Paripuma DPR RI 9 Juli 200 l. 

5. 

4. Pihak-pihak yang berkaitan dengan proses hukum, antara 



4. Sehingga, jika dikaitkan dengan penanganan "partisipasi 
politik" tersebut pola penanganannya berbeda pula, 
walaupun pada kenyataannya dari peristiwa itu telahjatuh 

3. Dengan pendekatan cara pandang ini, dikaitkan dengan 
kasus tersebut, baik pada saat sebelum terjadinya peristiwa, 
saat peristiwa maupun setelah peristiwa sebagai bentuk 
"partisipasi politik" masyarakat dalam sebuah momentum 
yang berbeda-beda baik dalam dimensi waktu, dimensi 
hubungan sebuah peristiwa, metode pengamanan, serta 
kebijakan yang diputuskan, maupun perencanaan 
menunjukkan, bahwa ketiga kasus itu adalah kasus yang 
berdiri sendiri, tidak terkait satu sama lain dan tidak bisa 
dikaitkan. 

Istirnewa MPR dan menuntut pembentukan apa yang 
disebut dengan Presidium Pemerintahan Rakyat. Kasus 
Semanggi II adalah gerakan mahasiswa untuk 
menggagalkan RUU PKB (Penanggulangan Keadaan 
Bahaya) yang telah disetujui oleh DPR. Dari segi pelaku 
demonstran dan aparat keamanan yang bertugas saat itu 
juga berbeda dengan yang lainnya. 

2. 
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masalah ini patut mendapat perhatian yang sungguh- 
sungguh dan hati-hati. Menempatkan kasus-kasus ini 
sebagai pelanggaran HAM berat berarti mensejajarkan 
kasus Trisakti, Semanggi I-II dengan apa yang telah terjadi 
di Rwanda, Yugoslavia, Bosnia, Kamboja, Laos, di mana 
terjadi pembantaian terhadap ratusan ribu rnanusia melalui 
perencanaan yang matang dan sistematis. UU No. 26 Tahun 
2000 pasal 9 menyebutkan tentang kriteria pelanggaran 
HAM berat, yaitu kejahatan kemanusiaan sebagaimana 
dimaksud pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang 
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut 
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: 
a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. 
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. 
perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik 
lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) 
ketentuan pokok hukum intemasional; f. penyiksaan; g. 
perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 

5. 

korban (meninggal atau Iuka-Iuka), baik dari mahasiswa, 



7. Berkaitan dengan hal-hal di atas, Pansus mencatat pendapat 
para pakar HAM yang secara khusus diundang untuk 
memberikan pendapatnya dari segi kepakaran dan 
keahl iannya dalarn melihat peristiwa tersebut. Setidaknya, 
ada 2 kecenderungan: pertama, kecenderungan untuk 
menyelesaikan peristiwa tersebut melalui pengadilan HAM 
Ad Hoc karena diindikasikan kuattermasuk dalam kategori 
pelanggaran HAM berat seperti diusulkan Dr. Todung 
Mulya Lubis dan Abdul Hakim Garuda Nusantara. 
Pendapat ini mempunyai kelemahan mendasar, karena 
tidak didukung melalui penelitian dan penyelidikan yang 

berat. Dalam ketiga kasus tersebut sama sekali tidak 
terpenuhi unsur sistematis, terencana, maupun konseptual 
serta meluas. Unsur sistematis tidak terpenuhi karena rezim 
dan kasusnya berbeda. Unsur terencana maupun konseptual 
tidak terpenuhi karena rezimnya berbeda dan tujuannya 
berbeda, kasusnya berbeda clan latar belakangnya berbeda 
juga tidak adanya perintah baik lisan maupun tertulis untuk 
menggunakan peluru tajam. Unsur meluas tidak terpenuhi 
karena rezimnya berbeda, tujuan dan sasaran 
pengamanannya berbeda waktu dan lokasi kejadiannyajuga 
berbeda. 

6. 
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9. Rekomendasi: Berdasarkan pandangan di atas, yang 
didorong oleh kemauan poJitik demi tegaknya keadilan 
hukum secara jujur dan obyektif dan agar tidak terulangnya 
kasus-kasus serupa di kemudian hari, maka Pansus Trisakti, 
Semanggi I dan Semanggi II merekomendasikan: 

c. Pelibatan saksi ahli (dr. Mun'im Idris) dan ah]i forensik 
terhadap peluru (bukti) serta mengikutsertakan 
mahasiswa, pakar metalurgi ITB dan ahli amunisi 
PINDAD dalam rangka proses penelitian proyektil di 
dalam dan luar negeri adalah salah satu bentuk kejujuran 
dan transparansi proses hukum yang sedang berjalan. 

b. Penunjukkan para Jaksa dan Hakim dari perwira TNI/ 
Polri yang profesional dan berpengalaman dari luar 
Jakarta; 

a. Tim penyidik adalah gabungan dari Pomdam, Provost 
Polri, dengan melibatkan Dosen, Mahasiswa, dan para 
Ahli Forensik Iuar dan dalam negeri; 

sedang berlangsung 
dilakukan secarajujur, adil dan transparan dengan berbagai 
upaya sebagai berikut: 

8. 

mendalam berdasarkan fakta-fakta, tetapi lebih karena 
informasi dari media massa, opini, dan asumsi. Kedua, 
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Dalam tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998, Tim Trisakti 
Untuk Penuntasan Kasus 12 Mei (TPK 12 Mei) melaporkan 
empat orang mahasiswa telah meninggal dunia dan lima 
orang lainnya menderita Iuka parah akibat tembakan senjata 
api. Selain itu, 17 orang lainnya telah menderita Iuka-Iuka 
berat akibat tembakan peluru karet, pukulan dengan popor 
senapan dan tongkat, tinju dan tendangan. Kemudian, 
dalam peristiwa tanggal 13 Nopember 1998 dan dikenal 
sebagai Tragedi Semanggi I, Tim Relawan untuk 
Kemanusiaan (TRuK) melaporkan 16 orang telah 
meninggal dunia dan tidak kurang dari 456 orang menderita 
Iuka-Iuka akibat ternbakan senjata api dengan peluru tajarn, 
peluru karet, gas air mata, pukulan dengan tongkat dan 

l. Kekerasan demi kekerasan dilakukan aparat keamanan 
negara saat membendung aksi protes yang dimotori oleh 
mahasiswa di berbagai tempat. Meskipun tidak terbukti 
efektif, penggunaan kekerasan tetap terus menerus dipilih. 
Aki bat penggunaan alat-alat kekerasan dan senjata api oleh 
aparat keamanan negara, korban tewas dan luka-luka 
berjatuhan dari kalangan mahasiswa dan kelompok 
masyarakat lainnya yang mendukung aksi mahasiwa 

( l) Agar proses hukum yang telah dan sedang berjalan 
dalam ketiga kasus tersebut diselesaikan secara tuntas 
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masyarakat bahwa setiap korbanjatuh, maka ha! ini bukan 
akibat kesalahan prosedur, melainkan basil dari prosedur 
yang memang secara sengaja dipilih dan telah digariskan. 
Masyarakat memandang bahwa apa yang telah berlangsung 
dalam tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II adalah 
hasil prosedur yang memang secara sengaja dipilih dan 
tel ah d igariskan. 

a. Kekerasan aparat keamanan negara dalam membubar 
paksa massa aksi unjuk rasa mahasiswa te lah 
mengakibatkan meninggalnya warga sipil. Tindakan 
tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia 
kategori berat karena telah merampas hak paling dasar 
dari manusia yaitu hak untuk hidup yang harus 
dilindungi oleh negara dan tidak boleh diabaikan, 
dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 

b. Tentang lamanya Proses Hukum dan Kejelasannya. 
Rasa keadilan rakyat juga meragukan tuntasnya 
pengungkapan terhadap pelaku penembakan dengan 
sernakin bertambahnya hitungan waktu yang 
mernperlebar jarak di antara usaha pengungkapannya 
dengan berlangsungnya peristiwa berdarah tersebut. 



a. Pansus berkesimpulan bahwa pelaku penembakan 
diduga adalah petugas aparat keamanan. Dari ketiga 
peristiwa terdapat kesamaan dan persamaan yaitu, 
terjadinya bentrokan antara massa pengunj uk rasa 
dengan aparat keamanan dan selalu berakhir dengan 

e. Tentang Kontroversi di Sekitar Pelanggaran HAM ada 
atau tidak. Pertanyaan penting bagi Pansus adalah 
bagaimana upaya optimal yang seharusnya dilakukan 
untuk menuntaskan kasus ini. Berangkat dari pertanyaan 
tersebut, muncul kontroversi pendapat tentang dapat 
atau tidaknya tindakan yang berlangsung dalam tragedi 
Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dianggap sebagai 
pelanggaran HAM yang berat. 

2. Dari keterangan yang dihimpun oleh Pansus, bahwa dalam 
peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, telah 
terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dengan jajaran 
aparat keamanan dan penembakan dengan menggunakan 
peluru tajam. 

ahli forensik itu cukup beralasan untuk diragukan. 

d. 

c. 
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Agar tidak terjadi kontroversi politik sehubungan dengan 
kewenangan Pansus dalam rnenangani kasus ini di dalam 
masyarakat, maka diajukan beberapa pilihan. 

3. Saran Rekomendasi 

c. Pansus juga rnenyarankan kepada semua pihak untuk 
mengupayakan usaha rekonsiliasi di tengah masyarakat, 
khususnya menciptakan iklim dan suasana baru bagi 
optima1isasi tugas-tugas pengamanan negara oleh aparat 
keamanan. Agar kemasa depan pihak aparat keamanan 
negara mampu menampilkan sosok sebagai pengayom 
clan pelindung rakyat dalam konteks tugas pengamanan 
totalitas seluruh bangsa dan negara. Karena pada 
akhirnya, bangsa dan negara kita akan tetap 
membutuhkanjajaran aparat keamanan yang berwibawa 
dan diterima secara tulus oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Disamping itu, tetap marnpu menjalankan 
tugasnyajauh dari kecenderungan melakukan tindakan- 
tindakan kekerasan dan melukai rasa keadilan rakyat. 

atas tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada 
warga masyarakat yang melakukan unjuk rasa. 

b. 

berharnburannya peluru tajarn yang menimbulkan 
korban Iuka-Iuka dan meninggal dunia. Sehingga Pansus 



Usulan ini tampak sejalan dengan ketentuan UU No. 
26/2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc. Pansus 
Trisakti, Semanggi I dan Semanggi I( 

merekomendasikan usulan ini untuk ditetapkan sebagai 
Keputusan DPR-RI, yaitu rnengusulkan kepada Presiden 
untuk membuat Keppres mengenai Pengadilan HAM 
ad hoc untuk kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi 
H. Dengan mengusulkan ini DPR bebas dari tuduhan 
hendak menutup kasus ini dan kontroversi politik Jain 
yang muncul sejak Pansus ini bekerja. Tanggungjawab 

Melalui usulan ini Komnas HAM akan dapat 
membentuk KPP-HAM guna menyelidiki secara hukum 
apa sebetulnya yang terjadi pada peristiwa Trisakti, 
Semanggi I & II tersebut. 

b. Merekomendasikan Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc 
guna penyelidikan lebih Janjut kasus ini dan 
menuntaskannya. 

terhadap kasus tersebut.Tanpa penyelidikan yang 
memiliki kekuatan hukum, Komnas HAM akan sangat 
sulit memanggil para tersangka atau saksi yang 
diperlukannya untuk mengungkapkan kasus tersebut. 

a. Merekomendasikan pembentukan KPP-HAM kepada 
Komnas HAM guna penyelidikan Jebih lanjut kasus 

em ali c.DPR. 
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- Mengusulkan Kepada Presiden membuat Keppres 
Pengadilan HAM Ad Hoc 

Tanggal 27 Juni 2001, rapat Pleno Pansus 
mendengarkan laporan tertulis dari F-KB. Sesuai 
dengan agenda rapat pleno Pansus, acara dilanjutkan 
dengan tanggapan terhadap laporan dua kelompok 
pendapat dan finalisasi laporan Pansus kepada Bamus. 

Dalam pembahasan finalisasi laporan Pansus ke Bamus 
muncul dua pandangan berbeda terhadap rekomendasi 
yang akan dilaporkan Pansus ke Bamus, yaitu: 

- U sulan ini dapat menjadikan DPR sebagai hakim 
(badan kehakirnan) yang mernastikan suatu peristiwa 
hukum, yaitu menetapkan dan atau mengkualifikasi 
suatu tindakan pelanggaran HAM atau bukan. Dalam 
konteks ini DPR telah melampaui kewenangannya. 

Dari pemaparan mengenai pilihan-pilihan usu Ian di 
atas, dan disertai dengan pertimbangan terhadap 
masing-masing usulan tersebut, rnaka Pansus 
Trisakti, Semanggi I dan Sernanggi II 
merekomendasikan: 

c. 

penyelesaian kasus ini dengan demikian telah berada 
di tangan lembaga lain, yaitu lembaga peradilan. 
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Selama dalam pembahasan Pansus, tersimpul nuansa 
positif yang dapat diakomodir oleh semua pihak yang 
terkait dalam keamanan dan pengamanan negara agar 
semua pihak baik aparat keamanan maupun masyarakat 

Berarti, laporan Pansus kepada Paripurna Dewan 
merekomendasikan untuk meneruskan Pengadilan 
Umum/Militer yang telah dan sedang berjalan. 

2. 5 suara setuju dengan rekomendasi Presiden untuk 
mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan 
HAM Ad Hoc 

I . 14 suara setuju untuk merekomendasikan pengadilan 
urnum/militer; dan 

Sesuai dengan daftar hadir pada saat itu, anggota yang 
hadir 26 orang. Pada saat voting, yang hadir 19 anggota 
Pansus dengan hasil sebagai berikut: 

Kemudian diadakan voting untuk menentukan 
rekomendasi yang akan dilaporkan Pansus ke Bamus. 

1. Pansus melaporkan kedua rekomendasi sebagaimana 
adanya atau; 
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5. Belajar dari 3 peristiwa itu, Tragedi Trisakti, 
Semanggi I-II yang menimbulkan korban hendaknya 
tidak terulang lagi dimasa mendatang, oleh karena 
itu, guna menangani kasus-kasus tersebut untuk 
waktu-waktu yang akan datang, hendaknya dibuat 
undang-undang yang dapat dijadikan pegangan bagi 
aparat keamanan agar setiap tindakan tidak selalu 
disalahkan. 

4, Demi tegaknya hukum pada setiap lembaga 
hendaknya tidak terlalu jauh mencampuri urusannya 
masing-masing antara lembaga legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif; 

3. Setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan 
harus diarahkan pada kebenaran dan keadilan serta 
wajib bagi warga negara untuk mengedepankan 
proses hukum sesuai dengan aturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

dijunjung kewibawaannya demi nama baik bangsa 
dan negara 

dapat saling memahami hak dan kewajiban dalam 
berbangsa dan bernegara secara aman dan damai. 



Setelah mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, 
dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Departemen, 
Lembaga, Instansi, LSM serta masyarakat-masyarakat 
terkait dan telah pula melaksanakan kunjungan ke lapangan 
secara langsung di daerah-daerah konflik, Panitia Khusus 
telah menghasilkan informasi tentang kenyataan, dan 
perkembangan yang secara objektif dapat dijadikan acuan 
dan panduan didalam menyelesaikan permasalahan konflik, 
baik secara nasional maupun daerah. Disadari acuan ini 
belum optimal, masih mungkin dikembangkan sesuai 
perkembangan terakhir di daerah-daerah kontlik, oleh 
karenanya perlu pemantauan secara terus menerus agar 
kontlik yang ada dapat diatasi dan tidak akan timbul 
kembali kelak dikemudian hari. 

Menyikapi kenyataan tersebut di atas melalui Keputusan 
DPR-Rl Nomor 28/DPR-RI/III/2000-200 l, DPR-RI 
membentuk Panitia Khusus mengenai Kerukunan Nasional 
yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan 
pembahasan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan 
yang berkembang di daerah konflik agar tidak mengarah 
kepada disintegrasi bangsa. 

F. Pansus Kerukunan Nasional 

506 



507 

Disadari apabila hal-hal Kerukunan Nasional ini tidak 
segera diatasi, maka kondisi ini akan mengakibatkan 
hilangnya jaminan keamanan rnasyarakat, timbulnya 
korban jiwa dan harta benda yang makin besar, bahkan 
dapat menjadi pemicu terjadinya disintegrasi negara dan 
hangsa Indonesia. Upaya-upaya pemerintah yang 
dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik 
di daerah sebagaimana dituntut oleh beberapa komponen 
masyarakat daerah konflik dirasakan belum sebagaimana 
diharapkan, bahkan di beberapa daerah konflik pada 
beberapa saat menambah parah situasi. Hal ini jelas akan 
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 
kesungguhan dan kemampuan pemerintah dalam 
menanggulangi konflik yang terjadi di daerah. 



Ruang lingkup tugas Pansus Kerukunan Nasional adalah 
sebagai berikut: 

1) Pemantauan dan pembahasan terhadap masalah- 
masalah kemasyarakatan yang berkembang di D.I. 
Aceh, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya, Poso, Kupang, 
Atambua, Mataram, Sambas dan Sam pit. 

2) Menginventarisasi dan mengidentifikasi konflik-konflik 
yang terjadi di DJ. Aceh, Maluku, Maluku Utara, Irian 
Jaya, Poso, Kupang, Atambua, Mataram, Sambas dan 
Sam pit. 

3) Mencari, menampung, dan rnencermati aspirasi yang 
berkembang di daerah yang tejadi konflik dengan 
mengadakan kunjungan kerja dan berdialog langsung 
dengan Pemerintah Daerah seternpat, masyarakat, para 
Ulama, Mahasiswa, LSM-LSM, Ketua-Ketua Partai 
Politik, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. termasuk 
memanfaatkan hasil laporan dan rekomendasi Pansus, 
Panja, dan Tim Pencari Fakta DPR-RI; 

4) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang 
diperlukan; 
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Kesadaran tentang hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan 
mengacu kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor : V /MPR/2000 tentang 
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, yangjuga 
merupakan amanat MPR-RI kepada Presiden R.I untuk 
melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional 
serta menugaskan juga Badan Pekerja MPR-R[ untuk 
merumuskan etika kehidupan berbangsa dan Visi Indonesia 
masadepan. 

Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri dari atas 
berbagai suku, kebudayaan, dan agama. Kemajemukan ini 
merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi 
tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat 
terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan 
kebersamaan dan persatuan dalam rnmnghadapi dinamika 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Adapun hal yang melatar belakangi pemebentukan Pansus 
Kerukunan Nasional DPR RI adalah sebagai berikut: 

5) Melakukan evaluasi dari semua permasalahan yang 



Konflik yang dirasakan oleh seluruh lapisan bawah atau 
grass root ada kaitannya dengan konflik elit politik tingkat 
pusat yang berdampak pada elit tingkat daerah atau lokal 
yang belum mampu untuk menjelaskan kepada para 
pendukungnya tentang berdemokrasi atau perbedaan 
pendapat dikalangan elit tersebut, sehingga terjadi 
benturan-benturan kepentingan antara pendukung untuk 
saling mementingkan kelompoknya yang seharusnya 
mementingkan kepentingan yang lebih Juas. 

Pansus Kerukunan Nasional memperoleh banyak bahan 
masukan dari berbagai sumber tentang Konsep Kerukunan 
Nasional baik dalam bentuk rumusan tertulis maupun 
uraian lisan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat 
Umum dan Kunjungan Kerja. Keseluruhan bahan tersebut 
kami lampirkan dalam sebuah matriks khusus tentang 
konsep Kerukunan Nasional. 

Dari sejumlah konsep tersebut terdapat banyak elemen yang 
memuat persamaan rumusan, pengertian, kehendak, dan 
pesan-pesan yang dapat dipadukan sehingga mampu 
memberi gambaran yang utuh tentang Konsep Kerukunan 
Nasional yang bersifat aspiratif. 

Dari dasar tersebut DPR-RI membentuk suatu Panitia 
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- Kerukunan Nasional adalah suatau tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 
dilandasi oleh semangat, keinginan, dan rasa yang 
tumbuh dari setiap individu, kelompok; dan suku bangsa 
untuk saling menghormati dan mengakui adanya 
kebhinekaan, persamaan hak dan kewajiban, serta 
hidup bersama berdampingan secara damai dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

- Kerukunan Nasional adalah suatu tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 
mencakup perihal tata kehidupan yang dapat 
menciptakan suasana hidup rukun, damai, tenteram, 
harmonis demokratis, berkeadilan, dan menjunjung 
supremasi hukum dalam masyarakat, sehingga tumbuh 
rasa kebersama-an, kegotongroyongan dan 
kekeluargaan dalam ke-bhinekaan yang dapat 
menciptakan rasa persa-tuan dan kesatuan dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 

makmur. 

Beberapa konsep yang memuat pikiran dan wawasan yang 
cukup komprehensif sebagai berikut : 



Kesemuanya itu kami masukkan dalam suatu matriks 
tersendiri yang terdapat daJam Jampiran dari laporan ini. 

Disamping konsep yang bersifat makro tersebut Pansus 
juga menghimpun konsep yang bersifat mikro sebagai pilar- 
p ilar yang menopang kerukunan di bidang-bidang 
kehidupan yaitu : 

politik 
- ekonorni 
- agama dan budaya 
- bela negara, dan 
- hukum. 

Dari kutipan-kutipan tersebut dapat kita tangkap adanya 
elemen-elemen pengertian, faktor-faktor, cara, dan tujuan 
dari Kerukunan Nasional 

persaudaraan, serta saling menghargailmenghormati 
atas perbedaan, baik perbedaan pendapat, etnis, 
agama, budaya, dan lain sebagainya sehingga terwujud 
sikaplrasa kebersamaan dalam perbedaan. 

- Kerukunan Nasional adalah tatanan dan peri kehidupan 
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b. Kornpleksitas konflik menjangkau hal-hal yang 
mendasar meliputi : 

a. Konflik yang terjadi dibeberapa daerah, memiliki latar 
belakang yang terkait dengan kesalahan masa lalu, baik 
dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. 

Akhirnya Pansus Kerukunan Nasional sebagairnana 
dilaporkan dalam Rapat Paripuma DPR-RI berkesimpulan: 

perbedaan pendapat yang mengarah kepada benturan, 
konflik horisontal dan vertikal maupun disintegrasi karena 
telah merasa dirinya diakomodir sedemikian rupa yang 
akhirnya dapat menciptakan situasi yang kondusif dimana 
demokrasi dapat tumbuh secara sehat, supremasi hukum 
dan HAM dapat ditegakkan, KKN dapat diberantas serta 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga 
terwujud sikap/rasa kebersamaan dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang herdasarkan Pancasila. 

Selanjutnya dengan merujuk konsep-konsep tersebut di atas 
Pansus Kerukunan Nasional merangkumnya menjadi 
konsep terpadu sebagai berikut : 



d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka seluruh 
bangsa Indonesia perlu menyikapi permasalahan ini 
melalui upaya membina Kerukunan Nasional yang 
dapat diterima oleh semua pihak dalam masyarakat 
bangsa Indonesia. 

yang meninggal dunia, puluh ribu yang Iuka dan cidera, 
hancurnya tatanan sosial budaya dan ekonomi 
masyarakat, ratusan ribu rumah dan prasarana sosial 
yang dibakar, ratusan milyar bahkan trilyun rupiah 
kerugian yang diakibatkan. Disamping itu timbulnya 
penggumpalan dendam kesumat antara pihak-pihak 
yang bertikai, yang sewaktu-waktu mudah tersulut. 
Kondisi ini sangat merugikan bagi utuh dan tegaknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman 
disintegrasi bangsa nampakjelas didepan mata. Kondisi 
ini memerlukan perhatian dan penanganan khusus 
secara bijaksana baik MPR sebagai Lembaga Tertinggi 
Negara, DPR, Pemerintah serta seluruh komponen 
masyarakat bangsa Indonesia. 

c. 

1) Aspek Politis (elit/grass roots) 
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Kebijakan-kebijakan pengerahan masa apalagi 
mengarah kepada anarki harus dicegah dan dihindari 
utamakan dialog guna pemecahan masalah. Agar 
disadari politik bukan segalanya, namun tanpa politik 

3) Para elit politik bangsa harus mawas diri bahwa 
berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sangat bergantung terhadap sikap dan 
perilaku para elit politik. Rasa ingin benar dan 
menang sendiri agar disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi, utamakan kepentingan Nasional dan 
masyarakat rakyat Indonesia di atas segalanya. 

2) Melakukan perubahan terhadap TAP MPR-RI 
No.IV/MPR/2000 yang merekomendasikan 
pembuatan Undang-undang Otonomi Khusus bagi 
Aceh dan Irian Jaya yang semula diundangkan 
paling lam bat tanggal l Mei 200 l, untuk diberikan 
alokasi waktu yang lebih luas agar dapat 
mengakomodir semua aspirasi yang berkembang di 
daerah. 

sebagai salah satu bahan masukan. 



3) Melakukan sosialisasi Kerukunan Nasional 
sebagaimana Konsep Kerukunan Nasional seperti 
yang dijelaskan pada Bab VI Naskah Laporan ini 
dalam bentuk aplikasi di lapangan, sehingga 
rnasyarakat dapat melihat dan membuktikan secara 
langsung dalam mewujudkan Kerukunan Nasional 
yang menjadi akar bagi kesatuan dan persatuan 
bangsa. 

4) Mengadakan dana khusus dalam upaya 
menanggulangi kemiskinan dan kesengsaraan 
rakyat disertai perhatian ekstra ketat agar dana 

Umum: 

I) Menciptakan kon<li·s· zang« man, ~ama-i,se a 
teduh dengan tidak mengeluarkan pernyataan- 
pemyataan yang dapat memperkeruh suasana atau 
singgungan-singgungan negatif bagi pihak lain. 

2) Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh 
terhadap nasib para pengungsi akibat kerusuhan 
serta pemenuhan kebutuhan minimalnya didalam 
melangsungkan kehidupan mendatang perlu 
dipikirkan solusinya yang dapat diterapkan bagi 
mereka guna membangun kehidupan yang lebih 
layak. 

kita tidak mungkin mengembangkan demokrasi yang 
kita dambakan. 
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6) Merealisir janji-janji dan komitmen-komitrnen 
pemerintah terhadap suatu daerah bermasalah 
dapat terpenuhi, sehingga dapat membangun 
kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya, 
Transparansi pemerintah daerah kepada rakyatnya 
merupakan tuntutan mutlak, dana-dana yang ada 
disalurkan sebagaimana mestinya tanpa pungutan 
dan pengurangan-pengurangan yang tidak wajar, 

tidak mengabaikan rasa peri kemanusiaan (HAM) 
dan demi keutuhan Bangsa dan Negara Republik 
Indonesia. Di sarnping itu keamanan negara dan 
bangsa bukan semata-mata tanggung jawab TNI/ 
POLRI oleh karenanya TNl/POLRI barus 
melibatkan masyarakat ikut serta bertanggung 
jawab terhadap keamanan. Lebih daripada itu TNI/ 
POLRI diharapkan dapat memberi contoh bagi 
masyarakat didalam kehidupan sosial masyarakat 
guna mewujudkan tertib hukum dan tertib sosial, 
serta rnenjaga keutuhan antar TNI dan Polri 
maupun antar sesarna aparat keamanan sendiri. 

5) 

dimaksud dapat tepat sasaran serta benar-benar 
dirnanfaatkan bagi kepentingan rakyat yang 
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11) Kerukunan memerlukan terjalinnya komunikasi 
yang rela antara kelompok/komponen dari 
masyarakat yang bertikai, minima) dalam bentuk 
dialog yang tulus, jujur, dan transparan. Memang 
diperlukan suatu sikap batin (spiritualitas) baru, 
yang sating memaafkan, karena didorong oleh 
tekad dan semangat untuk mem bangun 

10) Pembebasan wilayah/daerah kerusuhan dari 
intervensi destruktif dan provokasi pihak luar yang 
memicu dan melanggengkan konflik haruslah 
dilaksanakan dengan serius dan konsisten. 

9) Diperlukan kearifan dalam manajemen politik/ 
pemerintahan di daerah-daerah konflik dalam 
bentuk "proportional power sharing" yang 
memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan, 
terutama pada level elit politik pemerintahan sesuai 
dengan kondisi kependudukan dan kemasyarakatan 
setempat dengan memperhatikan aspek kuantitas 
maupun kualitas. 

8) 

7) Pemecahan masalah daerah konflik yang bersifat 
horisontal perlu diutamakan pendekatan persuasif 
dialogis terlebih dahulu, baru bila tidak berhasil 
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IS) Dalarn rangka menegakkan Kerukunan Nasional 
diantara berbagai multi etnis yang ada di Indonesia, 

14) Untuk Pemerintah Daerah di wilayah-wilayah 
kerusuhan agar diberikan alokasi Anggaran 
Tambahan bagi daerah diluar Dana Perimbangan 
(Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Khusus) dari Dana Kontigency untuk 
merehabilitasi dan merestorasi kerusakan- 
kerusakan yang terjadi, khususnya dibidang 
pemukiman penduduk dan bidang pendidikan. 

Pemerintah Daerah secara aktif memantau 
perkembangan sekecil apapun yang terjadi di 
daerahnya serta melaporkannya ke "pusat 
kewaspadaan nasional" untuk dapat diantisipasi 
sedini mungkin. 

13) Perlu diumumkan basil sensus etnik yang berupa 
pemetaan suku/etnis yang berpotensi menimbulkan 
masalah kerukunan. 

12) 

rekonsiliasi, bersama-sama mengakhiri konflik 
serta meletakkan landasan kebersamaan yang barn 
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a) Untuk penyelesaian masalah Aceh dengan 
menerapkan "Limited Millitary Operation", 

1) D.I. Aceh 

Khusus: 

16) Kebijaksanaan perbankan yang selama ini 
tersentralisasi di pusat untuk memberi kemudahan 
bagi masyarakat di Daerah dalam rangka Otonomi 
Daerah, hendaknya didesentralisasi ke Daerah, 
sehingga mudah memberi pelayanan kepada 
masyarakat. 

pendekatan pembangunan hendaknya tidak dilihat 
dari pendekatan pertumbuhan ekonomi, yang 
selama ini menciptakan pertumbuhan yang semu, 
melainkan harus dilihat dari pendekatan wilayah 
yang akan rnemberi kesempatan bagi partisipasi 
masyarakat di daerah sehingga dapat tumbuh dan 
berkem bang sesuai karakteristik daerah dan 
masyarakatnya. 

karakteristik masing-masing Daerah perlu 
dihormati, dihargai dan dipahami baik sosial 
budaya, sosial ekonomi maupun tatanan hukum 
adatnya. 
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Perlu adanya dialog antara Pemerintah Pusat dengan 
semua komponen masyarakat Irian Jaya serta 
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga 
perwakilan dari seluruh komponen masyarakat di 
Irian Jaya. Dengan dialog ini diharapkan pula 
pemerintah secepatnya dapat menetapkan garis 
kebijaksanaan umum penyusunan Undang-undang 
Otonomi khusus Irian Jaya dan rencana operasional 
pemenuhan tuntutan rakyat Irian Jaya, terutama yang 
menyangkut rasa ketidakadi lan. Untuk itu, 
pemerintah harus segera menetapkan jadual 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengawali atau 
menyertai langkah-langkah dialogis sebagai 
prioritas cara penyelesaian perrnasalahan di Irian, 
sehingga jadual tersebut diharapkan menjadi 
pedoman semua pihak dalam upaya pencapaian 
penyelesaian permasalahan di Irian Jaya yang 
menyeluruh dan komprehensif. 

2) Irian Jaya 

telah beroperasi sebagaimana mestinya. 

hendaknya telah melalui analisa dan kajian yang 
mendalam mengingat sebagian besar masyarakat 
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e) Peningkatkan penanganan masalah pengungsi 
ketahap pemulangan mereka ke lokasi 
pemukiman semula (rehabilitasi) ataupun ke 
lokasi pemukiman baru yang disepakati bersama 
antara Pemda dan Pengungsi (relokasi) 

c) Pemerintah Pusat agar segera merealisasikan 
janji-janji kepada masyarakat yang menjadi 
korban pertikaian dan secepatnya membantu para 
pengungsi yang kehilangan tempat tinggal, dan 
tempat usaha serta mengutamakan rehabilitasi 
fasilits umum terutama gedung pendidikan dan 
peradilan. 

d) Keberadaan TNI/POLRI agar dipertahankan, 
karena masih sangat diperlukan untuk 
menciptakan rasa aman bagi para pegawai, 
masyarakat, pengungsi, dan pendatang yang 
masih menetap di wilayah Maluku. 

Republik Indonesia, maka penyelesaiannya tidak 
perlu ada campur tangan asing. 

3) Maluku 
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a) Konflik di Maluku Utara sangat kompleks 
sehingga memerlukan suatu penanganan yang 
hat-hati, karena pertikaian tersebut terjadi karena 
perebutan tambang ernas, perebutan kekuasaan 
dalam pemerintahan di daerah dan perbedaan 
agama, sehingga Pemerintah perlu 
memberdayakan kembali institusi adat. 

4) Maluku Utara 

h) Memberdayakan kembali institusi adat, 
khususnya mengangkat dan merevitalisasi 
lernbaga-lembaga adat yang mengandung nilai- 
nilai positif dan rekonsiliatif (pela-gandong dan 
sebagainya). 

g) Meng amb il Iangkah-Iangkah untuk 
membebaskan dan mengamankan daerah Maluku 
dari intervensi langsung dan tidak langsung dari 
kalangan provokator baik.lokal apalagi yang dari 
luar daerah, 

nol sebelu 
1999. 

f) Sehubungan dengan butir e diatas maka 
diperlukan peningkatan dan percepatan upaya 
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c) Pengungsi yang ada masih berpotensi untuk 
terjadinya konflik baru baik yang bersifat terbatas 
misalnya antara satu kelompok dengan lain 
kelompok karena salah paham, maupun dengan 
masyarakat sekitarnya. 

b) Konflik telah menimbulkan korbanjiwa dan harta 
benda yang besar, Iuka-Iuka perasaan serta 
trauma psikologis yang dalam, serta kesan yang 
kuat bahwa masyarakat Kah. Sambas masih 
belum mungkin menerima kembalinya etnik 
Madura, walaupun pihak Pemerintah telah 
berusaha menjemihkan masalahnya. 

dengan adat dan budaya masyarakat setempat 
yang terdiri dari suku-suku lain seperti Dayak, 
Melayu, Cina, Bugis dan lain-lain. Konflik 
terkesan sebagai konflik etnis karena mayoritas 
pelaku konflik baik yang menyerang (Melayu) 
dan terutama yang diserang (Madura) berasal dari 
etnik tertentu, walaupun ada pengecualian- 
pengecualian. 

b) Pemerintah agar meningkatkan upaya 
pengamanan oleh aparat keamanan terutama 
daerah-daerah yang rawan konflik untuk 
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2) Memberikan latihan keterampilan dan 
pendidikan bagi mereka yang tidak 
bersekolah, serta penempatannya tidak dalam 

l) Supaya secara selektif dipisahkan dari oknum- 
oknum yang selalu membuat keonaran atau 
kerusuhan di masyarakat. 

a} Untuk sementara waktu etnis Madura yang telah 
dievakuasi tidak dikembalikan ketempat/lokasi 
semula, melainkan dipertimbangkan untuk 
ditempatkan di daerah lain atau lokasi lain 
dengan saran : 

6) Kalimantan Tengab/Sampit 

f) Hindari sikap berpihak kepada salah satu pihak 
yang konflik dalam bentuk apa saja, juga 
usahakan tersedianya dana yang memadai, serta 
melibatkan tokoh yang terkait, ulama dan para 
ahli /pakar dalam pemecahan koriflik. 

d) Pihak Pemerintah baik Pemda maupun Aparat 
Kepolisian mengalami berbagai kendall dalam 
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b) Untuk Pemerintah Daerah di wilayah-wilayah 
kerusuhan agar diberikan alokasi Anggaran 
Tambahan bagi daerah diluar Dana Perimbangan 
(Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Khusus) dari Dana Kontigency untuk 
merehabilitasi dan merestorasi kerusakan- 
kerusakan yang terjadi, khususnya dibidang 
pemukiman penduduk dan bidang pendidikan. 

a) Perlu adanya "power sharing" yang proporsional 
dalam penentuan posisi penting dan strategis di 
pemerintahan. 

7) Sulawesi Tengah/Poso 

3) Penyelidikan terhadap Satuan Brimob yang 
telah menembaki masyarakat sehingga telah 
jatuh korban, ditindak tegas sesuai hukum 
yang berlaku. 

mengambil tindakan untuk menetramkan 
masyarakat segera diganti, sesuai dengan 
tuntutan masyarakat. 

kelompok besar, melainkan dalam kelompok 
yang lebih kecil sehingga mudah berbaur 
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Disatu sisi kesadaran masyarakat atas hukum juga 
masih rendah, karena itu menjadi tugas bersama 
untuk melakukan penyadaran dan pendidikan 
hukum. 

a) Secara umum masyarakat masih merasakan 
adanya diskriminasi dalam penegakan hukurn, 
apalagi menyangkut KKN, oleh karena itu 
rnenjadi tugas pemerintah untuk menegakkan 
Rule of Law sesuai amanat reformasi. 

8) Nusa Tenggara Timur 

g) Kehadiran dan peran unsur-unsur dari Pusat 
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 
(PPKUB) yang berada dibawah DEPAG akan 
sangat membantu proses rekonsiliasi di kalangan 
umat beragama di wilayah kerusuhan. 

f) Secara ketat Pemerintah Daerah harus mencegah/ 
hadirnya provokator atau pendatang yang ingin 
melanggengkan kerusuhan. 

c) Kadiran aparat keamanan TNl/POLRI yang 
menetap di Poso sangat diperlukan untuk 
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a) Pemerintah agar melakukan upaya serius dalam 
melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat. Tidak 
boleh ada diskriminasi dalam penyaluran kredit, 
apalagi yang berdasarkan SARA. Mekanisme 
penyaluran kredit oleh bank-bank untuk 
pengusaha kecil (pribumi) dan petani/nelayan 
harus disederhanakan. 

9) Nusa Tenggara Barat 

f) Agar secepatnya pemerintah menyelesaikan 
secara politis pengungsi Timor-Timur sehingga 
yang ingin kembali dapat direalisir dan yang ingin 
tetap segera disalurkan ketempat-tempat yang 
telah disediakan. 

e) Bakom PKB agar lebih giat lagi melakukan 
aktifitasnya demi membangun saling pengertian 
khusus yang berkaitan dengan eklusifisme 
keturunan Cina. 

b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
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Dalam rangka mencegah maupun mengatasi terjadinya 
kontlik di daerah, agar Pemerintah Daerah senantiasa 
mewaspadai setiap gejala sekecil apapun yang 

c, Pemerintah Daerah 

Disatu sisi kesadaran masyarakat atas hukum juga 
masih rendah, karena itu rnenjadi tugas bersama 
untuk melakukan penyadaran dan pendidikan 
hukum. 

e) Pemisahan Polri dari TNI secara psikologis telah 
menimbulkan dampak dalam penanganan 
masalah keamanan, sehingga perlu rumusan 
"payung politik" bagi partisipasi TNI dalam 
membantu penanganan masalah keamanan dalam 
negeri sehingga terjamin kerjasama yang 
harmonis dengan Polri. 

adanya diskriminasi dalarn penegakan hukum, 
apalagi menyangkut KKN, oleh karena itu 
menjadi tugas pemerintah untuk menegakkan 
Rule of Law sesuai amanat reformasi. 



4) Kalangan pers dan media rnassa, baik cetak maupun 
elektronik agar senantiasa menyaj ikan informasi dan 
opini yang aktual, obyektif, dan adil dengan tetap 
mempertimbangkan adanya dampak yang mungkin 
timbul untuk diarahkan kepada tujuan tetap 
terjaminnya suasana masyarakat yang dinamis dan 
harmonis. 

3) Para pakar, pengamat, cendekiawan, dan sebagainya 
agar senantiasa memberikan pemikiran, pemahaman, 
dan wawasan yang dapat mencerdaskan dan 
meningkatkan kualitas masyarakat dengan tetap 
mempertimbangkan terjaminnya Kerukunan 
Nasional. 

2) Para tokoh dan pimpinan adat agar senantiasa 
menjaga suasana kesejukan, ketentraman, dan 
kerukunan baik intern maupun antar etnik, suku, 
paguyuban, dan sebagainya sehingga tidak menjadi 
konflik yang menuju disintegrasi bangsa. 

d. 

diperkirakan dapat menjadi penyebab terjadinya atau 
semakin meluasnya konflik dengan mengikut sertakan 
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Permasalahan pokok penyelidikan kasus PERT AMINA 
yang akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPR adalah 
adanya penyimpangan dan dan penyalahgunaan 
wewenang serta kebijakan -kebijakan dalam BUMN 
Pertamina. 

G. Kasus PERTAMINA 

8) Para pengusaha dan pelaku ekonomi baik besar, 
menengah, maupun kecil agar tetap melakukan 
kegiatannya dengan penuh kesadaran untuk 
memenuhi kehidupan masyarakat dengan tetap 
menjaga kemanusiaan, kemasyarakatan, dan 
kebangsaan dalam Negara Kesatuan RepubJik 
Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran. 

pelajaran yang dapat mengarah kepada pentingnya 
kesatuan, persatuan, dan kedamaian. 

5) Para aktivis LSM agar dalam melaksanakan 
kegiatannya senantiasa turut menjaga keserasian dan 
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Penyelidikan kasus Pertamina antara lain bertujuan: 

1. Untuk mengetahui secara detail danjelas tentang adanya 
dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi 
yang merugikan negara di BUMN PERTAMINA, 
khususnya dalam kaitan dengan proyek-proyek tersebut. 

Persoalan utama Kasus PERT AMINA terfokus kepada : 

0. Keterangan Indikasi Kerugian Negara Lokasi Proyek 

1. Proyek Balongan : 
(i) Tahun 1995 
(ii) Tahun 1996 
(iii) Tahun 1997 

2. Proyek Lapangan 
Bunyu 

3. Proyek Lapangan 
Pendopo 

4. Proyek Lapangan US$ 10.023.709 atas Ka bu paten 
Prabumulih penyerahan sebanyak Prabumulih, 

6.685 bare] NSO Sumatera 

5. Proyek Lapangan US $ 4.262.221 atas Se Iatan 
Jatibarang penyerahan sebanyak 

2.170.659 bare! NSO 

6. Proyek Perta Oil US s 69 juta/tahun 
Trading/ Afiliasi 

7. Proyek Bantuan Teknis US s 44,0 juta 
Tri Harsa Bima Nusa 

.Tunggal 

8. Proyek Pipa Tanpa US s 30,0 juta 
Karn pub 
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Untuk menunjang fungsi pengawasan Dewan, maka DPR 
perlu didukung dengan data dan keterangan yang akurat. Untuk 
memperoleh data dan keterangan yang akurat tersebut, maka 
DPR mempunyai kewenangan untuk memanggil semua pihak 
yang terkait langsung dengan perrnasalahan yang sedang 
dibahas, termasuk menunjukkan atau menyerahkan segala 
dokumen yang diperlukan. Dengan kewenangan tersebut, maka 
setiap pihak yang diundang oleh DPR diwajibkan memenuhi 

4. Hak Memanggil Seseorang 

4. Melakukan peninjauan ke lapangan di mana lokasi 
proyek PERTAMINA dilaksanakan. 

3. Meminta keterangan, data tertulis maupun lisan dari 
pejabat atau tim auditor dari kantor BPKP, sebagai 
lembaga yang berwenang mengaudit PERT AMINA 

Pejabat lainnya 

2. Meminta keterangan, data atau informasi lisan dan 
tertulis dari pihak-pihak yang terkait langsung atau 
saksi-saksi dalam kasus PERTAMINA 

2. Untuk menciptakan manajemen BUMN PERT AMINA 
yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan 



Hak memanggil seseorang ini merupakan hak baru yang telah 
diatur di dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 35 Undang- 
Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, dan DPRD, disebutkan bahwa dalam melaksanakan 
fungsinya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat 
pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan 
keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi 
kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan. 
Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang 
menolak permintaan tersebut diancam karena merendahkan 
martabat kehormatan DPR dengan pidana kurungan paling lama 
satu tahun. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa 
DPR adalah lembaga yang merefleksikan kedaulatan rakyat 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap 
warga negara wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat 
DPR dengan memenuhi permintaan lembaga tersebut dan 
memberi keterangan seperti yang diminta, termasuk 
menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang 
diperlukan. Undang-Undang selanjutnya menyerahkan 
pelaksanaan hak tersebut untuk diatur lebih lanjut di dalam 
Peraturan Tata Tertib DPR. 

undangan tersebut, karena apabila tidak maka dia dapat dituntut 
dengan tuduhan merendahkan martabat DPR (contempt of 
Parliament). 
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Pada dasarnya Dewan rnempunyai semangat yang sama 
dengan Pemerintah untuk dapat mempercepat proses 

Dari persetujuan diatas, DPR-RI memberi catatan bahwa untuk 
tahap awal calon-calon Duta Besar hanya diminta untuk 
rnemperkenalkan diri pada anggota Komisi I DPR-RI. Akan 
tetapi untuk pencalonan Duta Besar RI yang akan datang, 
kepada setiap calon diwajibkan selain menyampaikan riwayat 
hidup sebagai persyaratan juga diharapkan kepada yang 
bersangkutan membuat suatu makalah singkat yang berisikan 
misi dan visi terhadap negara akreditasi yang akan dituju. 

Demikian pula didalam Tap. MPR Nomor IV/MPR/1999 
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 
antara Jain disebutkan bahwa "Dalam melakukan perjanjian 
dan kerja sama intemasional yang menyangkut kepetingan 
dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan 
lembaga perwakilan akyat". 

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 
mernperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Peraturan Tata Tertib DPR kernudian menindaklanjutinya 
dengan mengatur mengenai hak memanggil seseorang di dalam 
Pasal 10, Pasal 171, dan Pasal 172. 



Berikut disampaikan daftar nama Calon Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia dan Calon Duta 
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia 
Untuk Negara Sahabat Yang dibahas oleh Komisi I DPR RI: 

1. Richard Campbell Smith (Australia) 

2. David Mabili Diamini (Kerajaan Swaziland) 

3. Edoardo Soto Alvarez (Republik Bolivar-Venezuela) 

4. Ezzat Saat Al-Zayed Al Borai (Republik Arab-Mesir) 

5. Datok Seri Setia Dr. Haji Mohd. Amin Bin Pehin Datuk 
Pekerma Dewo Datok Paduka Haji Abdul Rahim 
(Brunei Darussalam) 

6. Nomar Manuel Merhabarbare (Republik Afrika Selatan) 

Adapun nama Caton Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh termaksud sebagaimana terlampir. 

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh baik dari Republik Indonesia 
maupun asal Negara Sahabat berjumlah 45 orang (dari 
Indonesia 18 orang dan asal Negara Sahabat 27 orang). 

pemberian rekomendasi terhadap calon Dubes karena 
percepatan itu akan mempengaruhi negara-negara tersebut 
untuk menerima penunjukkan Dubes Indonesia disana. Akan 
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16. Marcelo Avila Orejuela (Ecuador) 

17. Sidiq Yousif Abu-Ag la 

18. Heedeniya Koralalage Jayatilake Ratnasekera Bandara 
(Republik Sosialis Demokrasi Bandara) 

19. Ferry de Kerckhove (Kanada) 

20. Ralph Leo Boyce, Jr (Amerika Serikat) 

21. Theofilus Waimuri (Namibia) 

22. Abdullah bin Saleh Al-Obeid (Kerajaan Arab Saudi) 

23. Mohammed Nur Ahmed (Eritrea) 

24. Oscar Zamora Medinacelli (Rep. Bolivia) 

25. Pedro Jose Gonzalez Rubio Sanches (Mexico) 

26. Herve Ladsous (Rep. Perancis) 

27. Jean Christian Obame (Rep. Gabon) 

28. Feryal Cotur (Rep. Turki) 

29. A. A. Kustia (Republik Cina merangkap neg. Marshal 
Island) 

30. Dr. Rahardjo Jamtono (Rep. FederalJerrnan) 

7. Yukio Takeuchi (Jepang) 

8. Valdimir V. Rusakevich (Rep. Belarus) 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 



45. Drs. Dadang Sukandar, MA (Rep. Zimbabwe merangkap 
Neg. Rep. Mozambique dan Neg. Kerajaan Swaziland) 

44. Musma Musa Abbas, SH (Rep. Tunisia merangkap Neg. 
Rep. Arab Libya Jamahirya dan Neg. Palestina) 

43. Drs. Toto Soegiharto (Rep. Rumania) 

39. Soekamto Winardi (Kerajaan Maroko) 

40. Remy Romauli Siahaan (Rep Ukraina merangkap Neg. 
Rep. Georgia dan Neg. Rep. Armenia) 

41. Drs. Sujadnan Pamohadningrat (Australia merangkap 
Neg. Rep.Vanuatu) 

42. Drs. Mansyur Maddolanggeng (Rep. Rakyat Bangladesh) 

38. Adian Silalahi (Rep. Perancis merangkap neg. 
Kepangeranan Andorra) 

37. Eki Syaruddin, SE (Canada) - 

36. Freddy Numbery (Neg. Selandia Baru, Tonga 
berkedudukan di Wellington) 

35. 

34. 

33. 

32. 

31. Sulairnan Abdul Manan, MA (Kerajaan Belgia 
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a. Pem i I ihan Cal on Ketua dan Cal on Wakil Ketua Mahkamah 
Agung 

Komisi II DPR memahami sikap yang berkembang dalam 
masyarakat, sehingga disepakati menetapkan beberapa 
proses dan membuat kriteria sebagai persyaratan, selain 
persyaratan yang telah ditentukan dalam UU No. 14 Tahun 
l 985. Di samping itu, Komisi II membuat mekanisme dan 
Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MA yang 
berlaku secara khusus karena Tata Tertib Dewan belum 
mengatur mengenai mekanisme dan tata tertib pemilihan 
seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. 

Meskipun Komisi II menyadari bahwa pemilihan Caton 
Ketua dan Wakil Ketua MA tidaklah mudah atau sulit dan 
berat, namun berkat, tekad dan kerja keras semua Anggota 
Komisi II maka pelaksanaan Pemilihan Calon Ketua dan 
W akil Ketua MA ini, berjalan dengan Ian car dan baik. Hal 
tersebut menjadi pengalaman berharga yang berbeda 
dengan pemilihan Caton Ketua dan Wakil Ketua 
sebelumnya yang belum mengenal "Fit and Proper Test" 
dengan mekanisme yang terbuka kepada publik. 

Dal am tahun sidang 2000- -00 , 
telah dipergunakan pada saat: 

7. 

Perubahan UUD 1945 pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa 

6. Pemberian Amnesti dan Abolisi 



Pada seleksi administrasi terdapat dua orang yang 
dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya, 
yaitu satu orang Bakal Calon Ketua Sdr. Usman Karim, 
SH, dan satu orang untuk Bakal Caton Wakil Ketua Sdr. 
Prof. Dr. Valerine JLK, SH. MA. Keduanya tidakbisa 

Tujuh orang Bakal Caton Wakil Ketua MA tersebut adalah: 

1. Abdul Kadir Mappong, SH 

2. Abdulrahman Saleh, SH 

3. Ny. Edith Dumasi Tobing Nababan, SH 

4. Ny. Mariana Sutadi, SH 

5. H. Parman Soeparrnan, SH 

6. Ors. H. Taufik, SH, MH 

7. Prof. Dr. Valerine JLK, SH, MA 

1. Artidjo Alkostar, SH 

2. 
3. 

4. Prof. Dr. Muladi, SH 

s. H. Soeharto, SH 

6. H. Toton Suprapto, SH 

7. Usman Karim, SH 
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mengikuti tahap selanjutnya karena tidak menyerahkan 
persyaratan administratif yang telah ditentukan. Sehingga 
pada tahap Klarifikasi dan Paparan Visi, Misi dan dialog 
hanya diikuti oleh 6 Baka! c;~1< .dan~~ Baka! Calon 
Wakil KetuaMA. $!!f; . L '':'\ 

Pemaparan Visi, Misi, danJl'Ialog di-seleng[a~an dalam 
R Pl Kh ( ~ R ~· _... .. ,i.~P'..... '"' apat eno usus, ~·u;tyaJ• ~H-"'f orrnsr y~aR( -nersttat 

b k k ~~ KJ. ih H' • 1 ·~ b . ter u a untu urnum \!,ang 1 aatlil as rar~rfbse agai 
. . k 'L.. "'.;.i k ~,. ) d pemnjau, untu memi,i1;p""fin.1 ese pat~µ ~ 1; 'at an 

rnendengarkan pemilihi~~,a,Jon ~e .~alil~lf.i'l Ketua 
MA secara langsung, dengan ea a eJ)e,rttrni a rtraksudkan 
agar tidak mernpunyai. ~n#te~~~ sa. 

Pernilihan Calon Ketua MA berlangsung pada tanggal 29 
Nopember 2000 sampai dengan pukul 23.30 WIB dan 
Komisi II telah berhasil memperoleh 2 (dua) orang Calon 
Ketua MA yaitu Sdr. Prof. Dr. Muladi, SH dan Sdr. Prof. 
Dr. H. Bagir Manan SH, MCL. Kedua orang tersebut 
disepakati menjadi Calon Ketua setelah melalui seleksi dan 
penilaian dengan berdasarkan hasil perolehan nilai rata- 
rata tertinggi masing-rnasing Baka! Calon. Sedangkan 
untuk pemilihan Calon Wakil Ketua berlangsung tanggal 
30 Nopember 2000 sampai dengan pukul 23 .00 WIB dan 
telah berhasil memperoleh 2 (dua) orang Calon Wakil 
Ketua MA, yaitu Sdr. Drs. H. Taufik, SH MH dan Sdr. 
Abudurrahman Saleh, SH. Juga disepakati setelah melalui 
seleksi dan penilaian dengan berdasarkan basil perolehan 
nilai rata-rata tertinggi masing-masing Baka! Calon. 

Perlu dicatat bahwa sesuai garis OPP POI Perjuangan, F- 
PDI-P melakukan "Walk Out" dalam Rapat Paripurna 
DPR-RI dalam rangka pengesahan Caton Ketua MA dan 
Calon Wakil Ketua MA yang selanjutnya diserahkan 
kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan masing- 
masing seorang Calon sebagai Ketua MA dan seorang 
Calon sebagai Wakil Ketua MA 



Melalui Surat Ketua DPR RI Nomor: PW 001/5949/DPR 
Rl/2000, tanggal 13 Desember 2000 yang ditujukan kepada 
Presiden diusulkan 9 (sembilan) orang yaitu: 

1. Alfian Husin, SH 

2. Gaguk Subagyanto, SH 

3. Drs. lnget Sembiring 

4. Petrus Selestinus, SH 

5. Dr. H. Karhi Sisjar Sardjudin, AK, MM 

6. Dr. Ir. Lili Asdjudiredja, SE 

7. Ir. HM Saleh Khalid, MM 

8. Ors. Winarno Zein 

9. Drs. H.M. Yafie Thahir 

kernudian mengirim surat kepada Pimpinan DPR dan 
Pimpinan Komisi-komisi dengan memberikan beberapa 
alternatif yaitu apabila tetap dengan jumlah 45 orang 
anggota KPKN, Presiden meminta agar dilakukan 
pemilihan ulang calon anggota KPKPN atau menambah 
sebanyak 8 orang sehingga menjadi 33 orang anggota 
KPKPN. 

b. Penanganan Pembahasan Calon Tarnbahan Anggota 
KP KPN 
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l. Pembahasan dan penetapan Laporan Semester [ dan RUU 
APBN Perubahan Tahun Anggaran 2000; 

Dalam masa sidang Dewan tahun sidang 2000-2000 l, Dewan 
Perwakilan Rakyat telah menyetujui proses pembahasan 
anggaran negara yang terdiri dari: 

II. IMPLEMENTASI HAK BUDGET DPR 

Sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna DPR-RI ke 7 Masa 
Persidangan IV tanggal 10 Nopember 1999, Dewan telah 
menetapkan keanggotaan Panitia Anggaran DPR-RI yang terdiri 
dari 6 (enam) orang masing-masing dari Komisi I s/d VIII dan 
l 9 (sembilan betas) orang dari Komisi IX, Pimpinan Panitia 
Anggaran dirangkap oleh Pimpinan Komisi IX. Pantia Anggaran 
Dewan dibentuk untuk lebih memfokuskan pembahasan tentang 
anggaran negara antara lain penetapan APBN, pembahasan 
perubahan (revisi) anggaran negara yang sedang berjalan, serta 
perhitungan anggaran negara (PAN). 

I. DASAR HUKUM 

C. FUNGSI PENETAPAN ANGGARAN 



Dewan berpandangan bahwa, rasionalitas dalam penyusunan 
anggaran negara, antara lain ditentukan oleh akurasi data dalam 
setiap mata anggaran. Berkenaan dengan hal ini, penentuan 
harga pokok BBM perlu dicermati terutarna dalam perhitungan 

Mengingat APBN tahun anggaran 2000 masih dalam masa 
transisi, yaitu perubahan tahun anggaran dari 1 April sarnpai 
dengan 31 Desember tahun berikutnya menjadi I Januari sampai 
dengan 31 Desember, maka pembahasan perubahannya yang 
dituangkan dalam RUU APBN baru dilakukan menjelang akhir 
tahun anggaran. Oleh karena itu, Panitia Anggaran DPR-RI 
menyarankan agar pernbahasan RUU tentang Perubahan APBN 
tahun 2001 dilakukan sebelum pembahasan RAPBN tahun 
anggaran 2002, sehingga Perubahan APBN yang akan 
diundangkan telah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR- 
Rl. 

9. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2002 dan 
RUU APBN 2002. 

8. Pembahasan Rencana Pembangunan Tahun (REPETA) 
2002~ 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. Pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan (REPET A) 
Tahun 2001; 
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Berbeda dengan Pembahasan REPETA Tahun 200 l , dimana 
Dewan berpendapat bahwa Pembahasan REPET A Tahun 2002 
dilakukan sebelum dilakukannya pernbahasan RAPBN 2002. 
Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan telah membahas secara 
intensif berbagai materi dari RUU tentang REPET A Tahun 
2002. 

Dengan adanya penyempumaan terhadap beberapa materi RUU 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 
tentang APBN Tahun Anggaran 2000, khususnya hal-hal yang 
menyangkut perubahan asumsi dasar, perubahan pendapatan 
negara dan hibah, perubahan belanja negara, dan perubahan 
defisit anggaran dan sumber pembiayaan, DPR-RI dalam rapat 
paripurna dapat menerima dan menyetujui RUU tentang 
Perubahan APBN 2001 guna mendapatkan pengesahan oleh 
Presiden Republik Indonesia menjadi undang-undang, 

Tterhadap pembahasan REP ET A Tahun 200 l, Dewan 
berpendapat bahwa pembahasan REPET A 2001 merupakan satu 
paket dengan RUU tentang APBN 200 l. Oleh sebab itu 
pembahasannya disatukan dengan pembahasan RUU APBN 
2001. 

subsidinya yang ditengarai adanya ekonomi biaya tinggi, Dewan 



Dalam proses pembahasan RAPBN 2001-misalnya-Dewan 
memandang bahwa meningkatnya pengeluaran rutin untuk 
pembayaran cicilan dan bunga utang Juar negeri, pembayaran 
bunga obligasi dan subsidi merupakan beban APBN Tahun 
Anggaran 200 I yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu Panitia 
Anggaran DPR RI menyarankan kepada Pemerintah agar dapat 
mengelola beban tersebut sekecil mungkin sehingga tidak terlalu 
memberatkan APBN 2001. 

Sedangkan tata urutan dalam Rancangan Repeta Tahun 2001 
disetujui dengan narasi dalam setiap program diikuti oleh 
matriks. Dalam penjelasan umum, butir ke-4 dari prioritas 
pembangunan yang berbunyi Membangun kesejahteraan rakyat, 
meningkatkan kualitas kehidupan beragarna dan ketahanan 
budaya menjadi urutan pertama. 

. ,.-? 
Opsi kedua: 1 

( 

~......-:::::::-;;;--::--~/ 
Repeta ~asuk dalam kon~~er~ m _nim_ban an 

1 
engingat 

serta penjelasan umum (t d- k a ~~tan ubuii:lpada 
RUU tentang APBN Tahon Anggaran 2001. Disepakati pula 
bahwa dalam RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2001 yang 
akan menjadi lampiran adalah Repeta Tahun 2001 dengan 
matriks Rencana Tindak dan Satuan 3. Fungsi dan matriks yang 
akan menjadi lampiran dalam RUU tentang APBN Tahun 
Anggaran 200 I adalah untuk menunjukkan kaitan Propenas, 
Repeta dan APBN. 

Opsi pertama : 

Dewan bersama Pemerintah sepakat mengenai kedudukan 
Repeta Tahun 2001 dalam RUU tentang APBN Tahun Anggaran 
2001 dengan dua opsi : 
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2) mempercepat pemulihan ekonomi, serta memperkuat 
landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan 
berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan ; 

l) membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas 
kehidupan beragama, dan ketahanan budaya ; 

Sejalan dengan prioritas sebagaimana tertuang dalam Repeta- 
nya, Dewan berpandangan bahwa RAPBN 2001 disusun dengan 
memperhatikan lima prioritas pembangunan, yaitu : 

4) mekanisme clan prosedur pelaksanaan pemberian subsidi 
yang tepat sasaran. 

3) sosialisasi terhadap rencana pengurangan subsidi melalui 
kenaikan harga BBM agar 'dilakukan sedini mungkin; 

2) rneningkatkan efisiensi pada proses produksi dan distribusi 
semaksimal mungkin; 

1) mengurangi volume yang disubsidi; 

mengenai pengurangan subsidi BBM dengan cara antara lain: 

Disamping itu, Gaji Pegawai Negeri Sipil, Polri, TNI dan 
pensiunan masih perlu ditingkatkan. Khusus untuk gaji 



Adanya Berbagai perkembangan dan perubahan yang sangat 
mendasar pada asumsi dasar indikator makro ekonomi dalam 
APBN 200 l, maka Dewan bersama pemerintah sepakat untuk 

RAPBN pertama yang telah mendasarkan sepenuhnya kepada 
amanat TAP MPR NO. IV Tahun 1999 tentang GBHN yang 
memberikan amanat kepada Pemerintah untuk menyusun 
Propenas dan Repeta. Artinya pelaksanaan RAPBN tahun 
anggaran 200 l berdasarkan prioritas pembangunan sebagaimana 
termaktub dalam Repeta, sehingga kebijakan dan program dalam 
Repeta 200 I sepenuhnya dijabarkan dalam kegiatan 
sebagaimana tercermin dalam RAPBN 2001. 

Secara substantial perubahan-perubahan telah dilakukan oleh 
Panitia Anggaran dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah sebagai 
realisasi dari pelaksanaan hak budget DPR-RI berdasarkan 
ketentuan Pasal 23 ayat ( l) UUD 1945. Perubahan berdasarkan 
atas kesepakatan untuk meningkatkan sasaran pendapatan 
negara dan menekan belanjanya dengan melakukan penajarnan 
prioritas pada pelbagai program, di samping pentingnya 
rnempertirnbangkan perkernbangan keadaan, baik yang bersifat 
internal rnaupun eksternal. 

5) 

4) 

3) meningkatkan pembangunan daerah melalui percepatan 
dan pemantapan ekonomi daerah, pemberdayaan 
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Dalam setiap proses pernbahasan anggaran negara, Dewan 
senantiasa mempergunakan hak budgetnya secara baik sesuai 
dengan amanat UUD 1945. Dalam menyikapi hat ini, Dewan 
yang diwakili Panitia Anggaran DPR-RI mengharapkan pada 

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 23 UUD 
1945, Pasal 1 l Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
200 I, Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 129 huruf c dan huruf 
d serta Pasal 135 dan Pasal 136, dalam rangka Pembahasan 
Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Semester Pertama Tahun Anggaran 2001, pada tanggal 24, 25 
dan 26 September 200 l Panitia Anggaran DPR-RI mengadakan 
Rapat Kerja dengan Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri 
Keuangan. 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam tahun sidang 2000-2001 
melalui rapat paripurna juga telah menyetujui hasil-hasil 
pembahasan RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
Anggaran 1999/2000 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Pernerintah merupakan acuan bagi Komisi I sampai IX dalam 
melakukan tugasnya dengan pasangan kerjanya masing-rnasing. 

melakukan perubahan terhadap asumsi dasar. Apabila tidak 
dilakukan Iangkah-langkah kebijakan penyesuaian, maka defisit 
APBN 200 I menurut perhitungan proyeksi dasar diperkirakan 
akan membengkak menjadi Rp. 87,3 ~ ~~iu ~ 1~u sekitar 6% 
terhadap PDB. r 



Dalam kerangka pembahasan RAPBN 2002, Dewan 
memandang format APBN Tahun Anggaran 200 I yang saat ini 
berlaku dipandang perlu untuk disempurnakan terutama pada 
sisi anggaran pembangunan, dana perimbangan dan pembiayaan 
anggaran. Disamping itu, Dana Perimhangan, khususnya pada 

Sesuai dengan keputusan tersebut Rapat Kerja sepakat untuk 
menetapkan status Repeta bukan sebagai Undang-undang, tetapi 
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan APBN 
nya, sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2000. Kedepan, 
Pemerintah mengharapkan agar DPR RI dapat memberikan 
arahan tentang mekanisme pengajuan Repeta Tahun 2003 untuk 
menghindari ketidakpastian dalam pembahasannya. 

Berbeda dengan tahun anggaran 200 I, Repeta 2002 tel ah 
disampaikan Pemerintah kepada DPR RI sebagai RUU. Dalam 
kaitannya dengan ketentuan pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2000 
tetang PRO PENAS yang memberikan penegasan, bahwa Repeta 
memuat APBN, RUU tersebut menimbulkan kesulitan oleh 
karena ha! ini berarti sebuah Undang-undang memuat undang- 
undang. 

Pemerintah untuk benar-benar melaksanakan rencana tindak 
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Sesuai dengan amanat UU N o.25/ 1999, formu lasi dan 
distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dipergunakan untuk 
menutupi kesenjangan fiskal dan keseimbangan fiskal antar 
daerah. Namun demikian, variabel yang digunakan untuk 
penghitungan DAU 2001 adalah variabel ekonomi belum 
termasuk variabel fiscal, sehingga tujuan tersebut belum 
sepenuhnya dapat tercapai. Oleh karena itu, variabel fiskal 
harus dimasukkan dalam penghitungan bobot Daerah. 
Variabel atau indikator yang digunakan di dalam penyusunan 

a) Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dewan memandang perlu dialukan evaluasi distribusi Dana 
Perimbangan dalam Pelaksanaan APBN 200 L, serta 
kernungkinan perbaikan formula Dana Alokasi Umum untuk 
tahun 2002 mendatang. 

Kebijakan Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah 
Dalam APBN (Desentralisasi Fiskal) 

pembayaran cicilan pokok utang obligasi yang sudah jatuh 
tempo. 

OAK, Tahun Anggaran 2001 yang hanya berisi Dana Reboisasi. 
Untuk Tahun Anggaran 2002 perlu ditambahkan ke dalam OAK 



Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 25/ 1999, DAK 
termasuk yang berasal dari Dana Reboisasi, dimana 
Pemerintah Pusat menerima 60% dan sebesar 40% diberikan 
kepada daerah penghasil sebagai DAK. Namun demikian, 
DAK yang dianggarkan dalam TA 2001 sangat terbatas 
sehingga tujuan DAK sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 
angka 19 UU Nomor 25/ 1999 belum sepenuhnya terlaksana 
dalam tahun 2001. Untuk APBN Tahun Anggaran 2002, 
Anggaran Sektoral dalam Satuan 3 yang terdapat pada 
Departemen/LPND, yang diperuntukkan sebagai proyek/ 
kegiatan di satu daerah Kabupaten/Kota/Propinsi, 
dikelompokkan ke dalam Dana Alokasi khusus (DAK), 
sehingga dapat masuk di dalam APBD Tingkat I yang 
bersangkutan. Untuk itu, penentuan Satuan 3 yang terdiri 

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

(2) Perlu verifikasi dan pembinaan Anggaran Rutin dan 
Pembangunan mengingat kernungkinan terjadinya 
duplikasi anggaran dari Departemen dan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen dengan Anggaran Rutin 
dan Pembangunan Daerah yang berasal dari DAU. 

pemerataan, 

(1) 

bobot daerah di dalam DAU pada tahun 2002 perlu diJakukan 
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(3) Untuk menunjang validitas data belanja Pegawai/Non 
Pegawai yang disampaikan oleh Daerah tersebut, maka 
sebagai mekanisme kontrolnya adalah diwajibkan 

yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah sebagai berikut: 

(l) Pemberian dana kontinjensi adalah untuk menutup 
kekurangan pembiayaan bagi Daerah untuk Tahun 
Anggaran 200 1. 

(2) Atas usulan "kekurangan" pembiayaan dari Daerah 
sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, 
perlu ditetapkan suatu kriteria/batasan "kekurangan" 
clan perlu verifikasi dengan teliti sebelum disetujui. 
Kriteria utama dalam penggunaan dana kontinjensi 
untuk bantuan P3D adalah apabila suatu Daerah 
(Propinsi/Kabupaten/Kota) memperoleh jumlah 
pendapatan Daerah dari komponen Bagi Hasil dan DAU 
lebih kecil dari pengeluaran untuk Belanja Pegawai 
(PNS) dan Belanja Non Pegawai setelah dilakukan 
pengalihan P3D Instansi Vertikal ke Daerah yang 
bersangkutan. 

(l) 

(2) 

(3) 

atas nama proyek,jumlah biaya, dan lokasi, ditentukan oleh 
Pusat karena merupakan komitmen atau prioritas nasional, 
sedangkan pelaksanaan, penge]olaan dan 
pertanggungjawabannya diserahka ,~ada_paerah. 
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b) Untuk men jam in objektifitas dan validitas data perlu peran 
aktif dari berbagai pihak, terrnasuk DPR dan DPOD. 
Selanjutnya untuk proses penyusunan dan formulasi tersebut 
harus melibatkan para pakar baik dari kalangan akademisi 
maupun non akademisi. 

a) Formulasi DAU tetap mengacu kepada Pasal 7 UU Nomor 
25 Tahun 1999 dengan lebih memberikan fleksibilitas 
terhadap penjabaran variabel yang diamanatkan dalam UU 
tersebut. Dalam hal ini, variabel fiskal harus dimasukkan 
dalam penghitungan bobot Daerah dan pada Minggu ke II 
Juli 2001 akan dibahas secara mendalam. 

3) Pokok-pokok Pikiran Mengenai Formulasi Dana Alokasi Umum 
(DAU) dalam tahun 2002. 

Kontinjensi untuk bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, 
Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah 
serta data pendukung lainnya akan dibahas pada tanggal 23 
Mei 2001. 

kepada Daerah untuk memberikan APBD Tahun 2000 
serta catatan realisasi belanja Pegawai/Non Pegawai TA 
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Dalam rangka lebih mendalami secara teknis mengenai APBN, 
Panitia Anggaran juga telah menerima berbagai saran dan 
masukan dari masyarakat luas selama masa sidang 2000-200 I . 

III. Lain-lain 

f) Sebagai catatan, untuk tahun 2002 akan di-review kembali 
bentuk dari dasar hukum Distribusi DAU. 

Hasil kesepakatan DPOD ini selanjutnya akan 
dikonsultasikan kembali dengan Panitia Anggaran DPR-RI 
untuk mendapatkan persetujuan sebagai acuan bagi 
penetapan Keputusan Presiden tentang Distribusi DAU. 

c) Untuk Jebih menjamin transparansi dalam proses formulasi 
DAU tersebut, perlu dilakukan sosialisasi kepada Daerah 
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Berkaitan dengan itu, sisi lain yang merupakan bagian dari peran 
DPR-Rl adalah menampung/menyerap aspirasi rakyat, karena sistim 
pemilu belurn secara langsung memilih orang maka rakyat menjadi tidak 
tahu siapa anggota yang mewakilinya, sehingga aspirasi yang 
disampaikan secara langsung diarahkan kepada unit yang telah 
terstruktur di DPR-Rl seperti Pimpinan Dewan Komisi-Komisi dan 
bahkanjuga melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR-Rl. Berbagai delegasi 
masyarakat yang datang baik dalam bentuk unjuk rasa, rnaupun delegasi 
yang diterima secara resmi oleh alat Kelengkapan Dewan, maupun 
Fraksi-fraksi, terdiri dari beragam latar belakang, baik dari institusi 

Pemerintah, yang makin tinggi dan terus rneningkat, mulai dari 
kecepatan akan pelayanan, transparansi, bebas KKN (Kolusi, Korupsi 
dan nepotisme), efisiensi, efektif, akuntabel dan berkeadilan. Hal ini 
bermuara kepada tututan terhadap kinerja DPRRI, yang memiliki fungsi 
kontrolt erhadap Pemerintah, sebagai pemegang mandat untuk 
melaksanakan pembangunan secara keseluruhan. Agar fungsi 
penagawasan DPR ini dapat efektif dan berpihak kepada kepentingan 
rakyat, maka seringkali DPR-RI masih memerlukan pressure dari rakyat, 
baik berupa masukan, pengaduan masyrakat maupun kritik-kritik 
terhadap proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPR terhadap 
berbagai langkah ataupun kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah. 

PE~GADUAN MASY ARAKA T 

BAB IV 
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Pasal 139 yang menyatakan: 

( l) DPR menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 
msayarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang 
lingkup tugas dan wewenang DPR. 

(2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 ayat( 4) huruf c dan melalui kunjungan 
kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 7 ayat ( 4) huruf d, DPR 
rnenerirna penyampaian dan pengaduan masyarakat secara langsung 
dan/atau melalui surat. 

nasib", menyampaikan aspirasinya. Dari tahun ke tahun frekuensinya 
terus meningkat, baik yang datang untuk mengadukan persoalan mereka 
sendiri, pernyataan sikap terhadap masalah bangsa, ataupun mengkritisi 
langkah-Iangkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak 
mengakomodasi kepentingan rakyat. Kesemuanya itu disampaikan 
secara bebas bahkan seringkali tampak seperti memaksakan 
kehendaknya kepada Dewan agar mendukung keinginan mereka. Untuk 
penanganan aspirasi rakyat ini dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Tata-tertib DPR-Rl 
khususnya pada : 

resmi/formaI, seperti DPRD dari berbagai daerah, masyarakat adat, 
delegasi Pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agarna, tokoh-tokoh 
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Untuk memudahkan pemantauan, rnaka dalam rnelakukan 
penanganan terhadap pengaduan masyarakat, khususnya yang 
disampaikan melalui surat rnasuk, dikelompokkan menjadi sebelas 
bidang permasalahan, yaitu (I) Masalah pertanahan/rumah/bangunan, 
(2) masalah aparatur negara/kepegawaian, (3) masalah perburuhan/ 
tenaga kerja, (4) rnasalah peradilan/hukum, (5) masalah politik, (6) 
masalah ekonomi/keuangan, (7) masalah sosial, (8) masalah pendidikan, 
(9) masalah kesehatan, ( l 0) masalah agama dan kebudayaan serta, ( 11) 
masalah lengkungan hidup. 

yang berupa surat pengaduan, saran dan pemyataan sikap ataupun surat 
yang dikirimkan sebagai tembusan. Setiap surat pengaduan, baik yang 
langsung ataupun berupa surat tembusan, diproses oleh Pembantu 
Asisten Sekretaris Jenderal Urusan Pengaduan Masyarakat, Asisten 
Sekretaris Jenderal Urusan Pengawasan Legislatif Dewan. Sedangkan 
untuk delegasi masyarakat diterima dan kemudian disalurkan melalui 
Bagian Hubungan Masyarakat, kepada unit yang dituju yang seringkali 
disesuaikan dengan permintaan delegasi maupun bidang 
permasalahannya yang akan disampaikan. Namun demikian seringkali 
utamanya masyarakat yang sudah lebih memahami struktur DPR akan 
langsung datang ke fraksi-fraksi maupun Komisi yang mereka anggap 
relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi. 

Pasal 140, menyatakan bahwa: 
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b. Tanah yang meliputi masalah pengurusan, ganti rugi, perumahan, 
PIR Trans. 

Persoalan-persoalan yang kerap muncul dan disarnpaikan dalam 
pengaduan dan unjuk rasa massa antara lain adalah masalah yang 
berkaitan dengan : 

a. Ketenagakerjaan yang meliputi kenaikan upah, THR, PHK, 
Jamsostek. 

keberhasilan, juga melahirkan berbagai permasalahan yang bermuara 
pada ketidakpuasan rakyat. Ketidakpuasan rakyat ini terakumulasi dan 
kemudian terefleksikan dalam berbagai bentuk, antara lain unjuk rasa 
rnaupun mogok kerja yang semakin marak pada era reformasi ini, yang 
juga merupakan masa peralihan menu ju era demokratisasi. Hal ini dapat 
pula diartikan sebagai cermin dari tingkat kesadaran masyarakat akan 
haknya sebagai warga negara, dan pengetahuan politik yang makin 
rneningkat. Demikian pula dengan banyaknya pengaduan masyarakat 
yang masuk ke DPR, merupakan indikasi yang sekaligus menunjukkan 
bahwa iklim kebebasan untuk menyampaikan pendapat/saran dan 
bahkan kritikan dari rakyat kepada DPR dan Pemerintah (eksekutif), 
sudah semakin terbuka. 
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Sedangkan untuk mengetahui berapa banyak pengaduan masyarakat 
yang disam paikan melalui surat, berikut disampaikan rekapitu lasi surat 
masuk yang ditujukan langsung kepada Ketua DPR RI mulai bulan 
Agustus 2000 sampai dengan September 2001 menurut kelompok bidang 
permasalahan yang disampaikan melalui Asses II adalah sebagai berikut: 

Tabet tersebut menunjukkan bahwa pada era refonnasi ini, banyak 
masyarakat yang concern terhadap stabilitas dan perkembangan politik 
di tanah air, diikuti dengan masalah ketenagakerjaan, dengan banyaknya 
lembaga-lembaga usaha yang dilikuidasi maupun pailit sebagai akibat 
krisis ekonomi yang terjadi secara berkepanjangan. 

Permasalahan Jumlah Kasus 

Ketenaga Kerjaan 127 
Tanah/Penggusuran 51 
Hukum dan HAM 86 
Politik 272 
Perekonomian 49 
Perindustrian/Pertam bangan 28 
Lain-lain 180 

e. 

datang ke DPR 

d. 

c. Hukum: yang mencakup Hak Asasi Manusia, Penggelapan, Korupsi, 
Krirninalitas. 
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Dari tabel di atas terlihat bahwajumlah surat yang masuk sangat 
besar. Surat-surat tersebut kemudian dicatat, diproses melalui analisis 
terhadap substansi permasalahan, untuk kemudian disampaikan kepada 
Pimpinan Dewan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan bidang 
permasalahannya. Meningkatnya surat-surat pengaduan masyarakat ini, 
berkaitan dengan banyaknya pennasalahan rakyat yang tidak dapat 
diselesaikan pada tatanan birokrasi, ditambah dengan meluasnya 
anggapan di masyarakat bahwa DPR dapat menyelesaikan persoalan 
mereka. Padahal, tugas DPR hanyalah sebagai penampung dan kemudian 
menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut kepada pihak eksekutif 
sebagai pelaksana pemerintahan. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi 
pengawasan Dewan. Oleh karena itu kemudian DPR RI membicarakan 
dan membahas bersama dengan pihak eksekutif. 

Tabel 2 

Surat Langsung Jumlah 
Surat Tembusan 

Jumlah 
Kasus Kasus 

Tanah/Rurnah/ 228 
Bangunan 
Aparatur Negara/ 172 
Kepeg 

Perburuahan 63 
Peradilan 242 
Politik 331 

Ekonorni/Keuangan 184 

Sosial 89 Sosial 
Pendidikan 29 Pendidikan 83 

Kesehatan 6 Kesehatan 52 
Agama 13 Agama 19 

Lingkungan Hidup 28 Lingkungan Hidup 11 

Jumlah 1385 Jumlah 3037 
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Demikian pula dengan pengaduan masyarakat, banyak delegasi 
masyarakat yang menyarnpaikan aspirasinya langsung kepada Komisi- 

Dari data yang ada, selama kurun waktu mulai Agustus 2000 sampai 
dengan September 2001, surat-surat yang masuk ke D PR yang umumnya 
ditujukan kepada Ketua DPR RI, yang telah dilakukan kajian dan analisis 
serta ditindaklanjuti berjumlah 731 surat. Selain surat-surat masuk yang 
ditujukan kepada Ketua DPR RI, banyak juga surat-surat yang 
disampaikan kepada Komisi-komisi yang membidanginya. Sejalan 
dengan mekanisme diatas, surat-surat inipun kemudian diproses oleh 
Sekretariat Komisi, disampaikan kepada Pimpinan Komisi, untuk 
kemudian diteruskan kepada Sub-Komisi yang sesuai dengan 
permasalahan/substansi surat untuk ditindaklanjuti melalui Raker/ 
Hearing dan maupun publik hearing. 

Namun demikian tidak semua surat yang masuk itu dapat dianalisis 
atau diproses, melainkan lebih dahulu diseleksi dengan pertimbangan 
pada bobot permasalahan dan kelengkapan surat. Surat-surat yang tidak 
dapat diproses adalah surat-surat yang tidak jelas, baik persoalan ataupun 
alamatnya, sehingga sulit untuk ditindaklanjuti. 

engan 
Pemerintah, dan bahkan seringkali permasalahan tersebut disampaikan 
langsung kepada Pimpinan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait. 

Selajutnya mengenai selesai atau tidaknya permasalahan akan sangat 
te.rgantung pada aktifitas pernerintah dalam rnengambil langka-langkah 
penyelesaiannya. Reaksi pemerintah yang kurang responsive terhadap 
permasalahan yang ·dis~mpaikan berakibat la. ~gslfnif: ~?a- lambatnya 

' ~ 
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6.852 
304 

TOTAL: 

SURAT 

DELEGASJ 

SURAT MASUK DELEGASI 

NO DARI MASI\ PERSllJANGAN JLH M/\SAl'ERSIDANGAN JLH 

I ll Ill IV I II III IV 

I PIMP.DPR 1003 913 1053 1019 3988 14 8 37 26 85 
2 KOMISll 5 6 23 6 40 15 1 4 5 
J KOMISlll 207 591 428 609 1835 )4 35 24 108 
4 KOMISI Ill 64 126 130 110 430 I J I 5 
5 KOMIS! IV 150 - - 150 14 - 14 
6 KOMIS! V . . . - I 9 2 5 16 
7 KOMISJVI 41 67 67 27 202 I 4 2 8 
8 KOMISI Vil . . . I - I 
9 KOMIS! vm - . II - 2 14 
10 KOMISIIX . . - II - - - JI 

PANITIA 49 52 90 16 207 7 9 6 37 
II ANG GARAN 

JLH 1519 1755 1791 1787 6852 56 64 90 70 304 

SURAT MASUK DAN DELEGASI MASYARAKAT 
YANG DATANG KE DPR RI 
T AHUN SIDANG 2000-2001 

komisi. Dan pada umumnya akan diterima oleh Sub-sub Komisi yang 
membidanginya, sehingga permasalahannya langsung dapat didengar 
dan diserap sebagai bahan masukan bagi kegiatan rapat-rapat Komini, 
baik Rapat Kerja, Rapat Dengar Penda. at0LJ1~~~un.Rapat Dengar 
Pendapat Umum. t ~ 



NO PERMASALAHAN 

1. Pertahanan Keamanan 
2. Hukum dan Hak Azasi Manusia 
3. Dalam Negeri & Otonomi Daeta 
4. Pertanahan 
5. Aparatur Negara Surat 
6. Pertanian Surat & Delegasi 
7. Kehutanan Surat & Delegasi 
8. Kelautan & Perikanan Surat & Delegasi 
9. Perhubungan Surat & Delegasi 
10. Telekomunikasi Surat & Delegasi 
11. Prasarana Wilayah Surat & Delegasi 
12. Industri Surat & Delegasi 
13. Perdagangan Surat & Delegasi 
14. Koperasi Surat & Delegasi 
15. Agama Surat & Delegasi 
16. Pendidikan Surat & Delegasi 
17. Budaya & Pariwisata Surat 
18. Tenaga Kerja Surat & Delegasi 
19. Kesehatan Surat & Delegasi 
20. Sosial Surat & Delegasi 
21. Energi Surat & Delegasi 
22. Sumber Daya Mineral Surat & Delegasi 
23. Riset & Teknologi Surat & Delegasi 
24. Lingkungan i-lidup Surat & Delegasi 
25. Keuangan Surat & Delegasi 
26. Perbankan Surat & Delegasi 
27. Perencanaan Pembangunan Surat & Delegasi 
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Menelaah lebih lanjut permasalahan yang disampaikan baik melalui 
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TOTAL 

SURAT = 1.897 

DELEGASI 866 

• Belum terdata 

SURAT Mt.SUK DELEGASI 

NO DARI MASA PERSllJANGAN JLH MASAPERSIDANGAN JLH 

I II Ill IV I II Ill JV 

I F.PG 10 63 52 41 166 J 15 12 8 38 
2 F.PDI P 96 148 153 179 576 47 IS9 142 IOS 453 
3 F.PKB 32 47 3g 29 146 14 19 18 21 72 
4 F.REFORMASI 57 45 65 60 227 21 16 14 17 68 

*5 F.PPP 
6 F.TNl/POLRI 48 56 66 32 202 7 3 9 7 26 
7 F.PDKB 42 78 65 73 258 14 22 17 9 62 
8 F.KKI 10 15 20 39 84 5 5 8 6 24 
9 F.PDU 50 81 7J 34 23& 22 51 15 35 123 

*IO F.PBB 

JLH 345 533 m 487 1897 133 290 235 208 866 

Sementara itu, perlu diketahui pula, bahwa ada sebagian masyarkat 
.yang juga menyampaikan pengaduannya me]alui Fraksi-Fraksi, yang 
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Melihat pada data dalam tabel tersebut, menunjukan bahwa cukup 
banyak masyarakat yang mengadukan permasalahannya langsung 
kepada fraksi. Dan meskipun Fraksi-fraksi ini bukan merupakan bagian 
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Dalam tahun ke dua ini pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang 
yang dimilikinya, terlihat bahwa DPR RI secara sungguh-sungguh telah 
berupaya melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi 

Akuntabilitas publik merupakan salah satu asas yang penting bagi 
terlaksananya Good Governance. Hal ini hanya akan terwujut jika 
terdapat kesungguhan semua Lembaga Tinggi Negara dalam 
melaksanakan tugas fungsi dan wewenang yang dimilikinya untuk 
rnewujudkan masyarakat yang demokrasi dan berkeadilan. Dalam 
semangat inilah DPR RI Periode 1999-2004 menyusun Japoran 
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di tahun kedua masa baktinya. 

Oleh karena itulah penyusunan laporan ini selain merupakan 
pertanggungan jawaban DPR RI terhadap rakyat Indonesia yang telah 
menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1999, adalahjuga dalam kaitan 
upaya mengembangkan kehidupan demokrasi yang salah satu cirinya 
adalah akuntabilitas publik. 

sesuai dengan fungsi, tugas clan wewenang DPR RI. Amanat GBHN 
dimaksud menyebutkan bahwa: "Sernua Lembaga Tinggi Negara 
berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalarn Sidang 
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan fungsi tugas 
dan wewenangnya". 

PENUTUP 
BAB V 



568 

penetapan anggarannya melalui hak-hak yang dimilikinya secara 
berimbang. Kendatipun demikian menyadari tingginya tuntutan 
masyarakat dan dinamika lingkungan politik yang semakin cepat 
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