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SAMBUTAN KETUA DPR RI 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Salam Sejahtera bagi kita semua, 

Dewan Perwakilan Rakyat Republ ik Indonesia (DPR RI) Periode 
2009-2014 lahir dari Pemilu Legislatif yang dasar hukumnya adalah Undang 
Undang Nomor 10  Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang 
telah disempurnakan, khususnya dengan memberi ruang yang lebih bebas 
kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. 

Hal tersebut dapat di l ihat dari pernyataan yang tercantum dalam 
Penjelasan atas UU Nomor 1 0  Tahun 2008, bahwa pada prinsipnya Pemilu 
harus diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya 
setiap warga negara Indonesia terjamin memil iki wakil yang duduk di lembaga 
perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan 
pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah . Dengan sistem pemilu yang 
menetapkan ca lon anggota DPR RI terpilih berdasarkan suara terbanyak, 
otomatis men ingkatkan fungsi keterwakilan DPR RI dalam menyuarakan 
dan memperjuangkan asp iras i masyarakat Indonesia, khususnya konstituen 

mas ing-masing Anggota DPR R I .  
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Dengan demikian, fungsi DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, 

dan fungsi pengawasan harus dilihat dan dipraktekkan dalam kerangka 

fungsi representasi. Fungsi representasi yang menunjukkan bahwa rakyat, 
khususnya yang memilih anggota DPR RI yang bersangkutan adalah terwakili 

secara lebih demokratis berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang 
pemilu, harus dipraktekkan dengan cara memperjuangkan aspirasi-aspirasi 
masyarakat pemilih itu dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara. 

DPR RI memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung 

dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kewajiban ini sesungguhnya telah 

memberikan ruang bagi peningkatan penyerapan aspirasi rakyat pada semua 

aktivitas DPR RI .  Hal ini sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 71 huruf s 
menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPR adalah menyerap, 
menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

Dalam buku "Aspirasi Rakyat dan Respon DPR", fakta-fakta tentang 
pengaduan atau aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR RI sejak tahun 
2009 hingga sekarang secara gamblang dikemukakan , termasuk tindak 
lanjut yang dilakukan dan bagaimana sebetulnya prosedur-prosedur baku 
sesua i peraturan atau mekanisme kerja tersebut d ipraktekkan. Dengan 
dem ikian , pembaca , khususnya masyarakat umum akan dapat melihat bahwa 
tugas untuk menampung dan menindaklanjuti begitu banyaknya aspirasi 
dan pengaduan masyarakat ataupun konstituen da lam berbagai bidang 
merupakan suatu pekerjaan dan tanggung jawab yang tidak mudah. 

Apa yang telah dilakukan DPR RI da lam merespon aspirasi dan 
pengaduan masyarakat yang masuk, sebaga imana data-datanya telah 
dituangkan dalam buku ini ,  merupakan upaya opt imal yang didukung oleh 
Sekretariat Jenderal DPR RI .  Namun demik ian, tidak berarti bahwa DPR 
RI telah puas dengan apa yang telah dilakukan itu. Justru sebaliknya, 
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harus diakui bahwa masih banyak mekanisme tata kerja ataupun prosedur 
penerimaan dan tindak lanjut terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat 
yang perlu disempurnakan, sehingga kuantitas dan kualitas proses tindak 
lanjut pengaduan atau aspirasi itu dapat lebih meningkat serta lebih 
meningkatkan kepuasan masyarakat. Terus terang in i lah salah satu tantangan 
terbesar kami selaku anggota Dewan yang mengemban amanat rakyat 
Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 

Selanjutnya yang perlu ditekankan, sebagaimana disebutkan dalam 
bagian-bagian akhir buku in i ,  DPR RI setidaknya bersyukur bahwa begitu 
banyaknya surat-surat pengaduan masyarakat yang masuk, ataupun 
pengaduan yang disampaikan secara langsung kepada Dewan menunjukkan 
kecintaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada DPR RI. Tentu 
saja ini menjadi suatu tenaga pendorong bagi segenap anggota Dewan dan 
Sekretariat Jenderal DPR RI untuk lebih bekerja keras dan bekerja sinergis 
menyempurnakan mekanisme kerja dalam menindaklanjuti aspirasi dan 

pengaduan masyarakat. 

Saya teringat akan data yang menunjukkan bahwa masyarakat menaruh 
harapan terhadap anggota Dewan periode 2009-2014, oleh karena sekitar 
70% di antaranya merupakan anggota baru . Jajak pendapat harian Kompas 
pada kolom Barometer sebaga imana termuat pada Rencana Srateg is DPR 
RI 2009-2014, menunjukkan 54,6% masyarakat percaya dan sangat percaya 

terhadap kapasitas dan kemampuan anggota Dewan. 

Namun hanya 42,5% yang percaya bahwa anggota Dewan berp ihak 
kepada kepentingan rakyat. Proporsi yang lebih rendah, yaitu hanya 34,6% 
yang percaya anggota Dewan berpihak menyuarakan aspirasi kelompok yang 
terpingg irkan . Pada kesempatan lainnya, disampaikan pula jajak pendapat 
pada harian Kompas memberitakan keyakinan publ ik terhadap DPR RI 
periode 2009-2014 da lam mengemban aspirasi masyarakat, yakni sebesar 
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48, 1 % dibandingkan pendapat serupa terhadap DPR RI periode 2004-2009 
tercatat hanya 33,7%. 

Tentu saja dengan hadirnya buku in i ,  kami selaku Anggota DPR RI 
berharap agar tingkat kepercayaan rakyat Indonesia pada Dewan semakin 

meningkat. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat tentunya sangat 
berharga bagi kami . 

Kami menyadari bahwa apa yang di lakukan ini belum sempurna atau 

jauh dari harapan karena kami belum dapat menyampaikan hasil dari setiap 

pengaduan masyarakat, namun demikian ini merupakan awal dari yang 
sebelumnya tidak ada sama sekali . Kami akan terus bekerja keras untuk 
memperbaiki buku ini dimasa-masa yang akan datang. 

Akhir kata, marilah kita sama-sama terus berjuang bagi kemajuan 

kehidupan bangsa dan negara kita tercinta agar dapat lebih baik dan terus 
semakin baik dari waktu ke waktu. 

KETUA DPR RI 

DR. H. MARZUKI ALIE 
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SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Salam Sejahtera bagi kita semua, 

Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T., hanya karena ridho 
Nya, penyusunan buku "Aspirasi Rakyat dan Respon DPR" telah terselesaikan 
dengan baik dan lancar. Penerbitan buku ini ditujukan agar proses dan 
dinamika penerimaan, penyaluran, dan penindaklanjutan atas pengaduan 
pengaduan atau aspirasi-aspirasi masyarakat oleh DPR RI dapat termonitor 
dengan transparan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pihak-pihak yang 
menyampaikan pengaduan-pengaduan atau aspirasi-aspirasi tersebut. 

Dalam periode Keanggotaan DPR RI 2009-2014, Sekretariat Jenderal 
DPR RI turut berupaya untuk lebih bertanggung jawab dan meningkatkan 
kinerja sebagai supporting system bagi kelancaran tugas-tugas 
kedewanan, khususnya dalam hal penerimaan dan penyaluran berbagai 
aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dari seluruh penjuru tanah air. 
Supporting system itu di lakukan dalam tiga kontek penting, yaitu 
dukungan administratif, dukungan teknis, dan dukungan keahlian. Dengan 
adanya ketiga jenis dukungan tersebut, diharapkan para Anggota DPR 
RI dapat leb ih berfokus pada upaya-upaya menetapkan kebijakan atau 
keputusan atas suatu pengaduan dari masyarakat, dengan dilandasi oleh 
berbagai dasar hukum yang jelas dan senantiasa mengedepankan azas 

keadilan bagi rakyat. 
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Kontek tindak lanjut pengaduan masyarakat memang telah menjadi 
hal yang sedemikian pentingnya dalam periode Keanggotaan Dewan saat 

in i ,  terutama mengingat bahwa para Anggota Dewan hasil pemilu legislatif 

tahun 2009 merupakan para Legislator yang dipi l ih langsung oleh rakyat 

berdasarkan suara terbanyak. Keterwakilan di parlemen yang kini lebih tinggi 

dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya menimbulkan konsekwensi 

bahwa fungsi-fungsi DPR RI ,  yaitu fungsi legislasi, funqsi pengawasan, dan 
fungsi anggaran harus dibingkai dalam kerangka tindak lanjut atas berbagai 
pengaduan dan aspirasi rakyat Indonesia yang dilakukan seoptimal mungkin. 

Dengan kata lain, fungsi-fungsi kedewanan diharapkan dapat lebih diarahkan 

pada upaya untuk memenuhi unsur representatif bagi harapan-harapan dan 
kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia. 

Dalam proses penerimaan, penyaluran, dan tindak lanjut pengaduan 
atau aspirasi masyarakat kepada DPR RI ,  Sekretariat Jenderal OPR RI telah 
berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan dukungannya kepada 

Dewan, dan hal ini akan terus ditingkatkan dengan belajar dari pengalaman 

pengalaman penanganan atas seluruh proses yang pernah dilakukan, 

sehingga diharapkan akan dapat ditemukan mekanisme yang lebih cepat dan 
efektif dalam menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat. 

Sekretariat Jenderal DPR RI juga bertekad untuk men ingkatkan 
tidak hanya kualitas, melainkan juga kuantitas da lam penanganan atas 
pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk ke DPR RI dari berbagai 
sa luran penyampaian pengaduan yang ditetapkan di DPR RI .  lni memang 
membutuhkan tingkat kerja keras dan kedisipl inan yang tinggi serta d idukung 
o leh mekanisme yang lebih canggih dalam melaksanakan sega la prosesnya. 

Akh ir kata, kami dari Sekretariat Jenderal DPR RI tentunya berharap 
dan akan mengupayakan agar masyarakat Indones ia dapat semakin 
mempercayai DPR RI sebagai tempat yang tepat untuk menyuarakan aspirasi 
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dan menyampaikan pengaduan-pengaduan dalam berbagai sektor kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, hubungan 

antara DPR RI dengan rakyat dapat semakin harmonis dan bersinergi 

berjuang untuk mencapai kehidupan bernegara yang adi l dan makmur sesuai 

dengan tujuan nasional kita. 

SEKRETARIS JENDERAL DPR RI, 

Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si 

ix 





DAFTAR 151 

Hal 

5AMBUTAN-5AMBUTAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iii 
Sambutan Ketua DPR R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iii 
5ambutan Sekjen DPR RI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vii 

DAFTAR 151 XI 

BAB I PENDAHULUAN . 

A. La tar Belakang . 
B. Dasar Hukum . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  1 1  
C. Tujuan penulisan 14  

BAB II MEKAN15ME PENERIMAAN DAN ANALl515 

PENGADUAN MA5YARAKAT 1 7  
A. Prinsip Dasar . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  1 7  
B. Mekanisme Penerimaan . .  . .  . .  . .  . . . .  . . . .  . .  .  . . .  .  . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  1 9  
C. Analisis Surat Pengaduan Masyarakat . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  24 

BAB II I  KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN 

MASYARAKAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

A. Mekanisme Pembahasan . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  31 
B. Kebijakan Masa Depan . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  37 

BAB IV HARAPAN MASYARAKAT DAN RE5PON DPR.  47 
A. Aspirasi Rakyat 47 
B. Respon/Tindak Lan jut DPR . . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  77 

BAB V PENUTUP 123 
A. Kesimpulan 123 
B. Saran 125 

xi 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 127 

Lampiran 1 .  Foto-foto Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR RI 129 

Lampi ran 2. Contoh Surat Pengaduan Masyarakat . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  133 

Lampiran 3. Contoh SMS Aspirasi . .  . .  . .  .  .  .  .  . .  . .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  .  .  .  . .  .  135 

Lampiran 4. Contoh Pengaduan Melalui Website 136 

DAFTAR TABEL 137 

xii 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga 

negara. Secara konstitusional DPR RI memikul beban berat untuk 

dapat menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia, di samping tuntutan 

mewujudkan kinerja Dewan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya 

di bidang legislasi , pengawasan, dan anggaran. 

Posisi yang strategis in i juga disebabkan eksistensi anggota DPR 

RI yang dipi l ih berdasarkan sistem pemilu yang demokratis dan dipi l ih 

berdasarkan suara terbanyak. Amandemen Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945 yang dimulai sejak tahun 1999 sampai tahun 2000 telah 

memberikan kepada DPR posisi yang kuat, terutama pada wewenang 

dan jumlah anggota dewan yang besar, dibandingkan dengan fungsi 

pembuatan perundang-undangan dan penyerapan aspirasi rakyat. 

Pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 

pertama kali di lakukan pada tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) merupakan lembaga yang menjadi fokus perhatian. UUD 

1945 sebelum diamandemen memberikan kekuasaan yang sangat 

besar kepada eksekutif, sehingga salah satu target dalam melakukan 

amandemen pada waktu itu adalah menjadi penyeimbang dalam 

relasi politik yang diatur dalam amandemen. Pemberian wewenang 

untuk menyeimbangkan kekuasaan in i tampak antara lain dalam 



hal pelaksanaan fungsi legislatif dan beberapa wewenang lainnya. 

Misalnya, dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, kekuasaan 

membentuk undang-undang ada di tangan Presiden (Pasal 5 ayat ( 1 )  

UUO 1945 sebelum diamandemen), UUD 1945 setelah amandemen 

menyatakan bahwa kekuasaan tersebut ada di tangan DPR (Pasal 5 

ayat (1 ), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945) . Demikian pula dengan 

kekuasaan presiden dalam hal tertentu seperti dalam memberikan 

grasi dan rehabil itasi yang di dalam UUO 1945 sebelum diamandemen 

sepenuhnya berada di tangan Presiden, pada saat ini harus dengan 

persetujuan DPR (Pasal 14 UUO 1945). 

Sejak adanya perubahan struktural di tingkat konstitusi itu, DPR 

mengalami perubahan secara perlahan. Banyak hal yang sudah 

di lakukan sejak anggota DPR paska-Orde Baru terpil ih pertama kali 

pada tahun 1999. Mulai dari perubahan dalam konstelasi Parpol yang 

berwujud secara formal dalam bentuk fraksi, sampai dengan lahirnya 

'lembaga baru' di dalam DPR yaitu Sadan Legislasi. 

Meski demikian tidak bisa dipungkiri hingga saat in i masih banyak 

masyarakat yang mengkritik kinerja DPR RI .  ldentifikasi atas kritik 

masyarakat atas kinerja DPR RI adalah sebagai berikut: 

Dalam bidang legislasi , setidaknya terdapat tiga masalah utama 

dihadapi Dewan yaitu: 

1 .  Belum terpenuhinya target jumlah penyelesaian RUU yang telah 

ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

2. Kualitas UU yang dihasilkan belum memadai sehingga kurang 

memberi manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. 

3. Proses pembahasan RUU kurang transparan, sehingga sulit 

diakses oleh publ ik. 
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Dalam bidang pengawasan, terdapat tiga masalah pokok yang 

dihadapi Dewan yaitu: 

1 .  Rendahnya efektivitas pengawasan melalui rapat-rapat. Dewan 

kerapkali hanya mengikuti angin politik yang berkembang dimana 

kepentingan /ow politics sering mengalahkan high politics, 

sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dewan kurang efektif 

dan hanya dianggap menghambat kelancaran pelaksanaan tugas 

Pemerintah. Masyarakat menilai pengawasan yang di lakukan 

Dewan tidak sungguh-sungguh dan kurang responsif terhadap 

permasalahan yang berkembang, sehingga masyarakat merasa 

kurang mendapat empati dan keberpihakan dari Dewan. 

2. Aspirasi masyarakat/konstituen pada saat Anggota melakukan 

pengawasan ke daerah dalam kunjungan kerja (Kunker) seringkali 

tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 

3. DPR belum efektif menjalankan tugas dan fungsi "check and 

bal/ances." 

Sedangkan bidang anggaran terdapat tiga masalah pokok yang 

dihadapi Dewan yaitu: 

1 .  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum 

menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa perspektif 

yang menyangkut alokasi belanja negara, ada harapan dari 

masyarakat agar perencanaan anggaran dilakukan dengan 

cost effectiveness, serta tepat sasaran bagi kepentingan 

masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua harapan 

masyarakat tersebut dapat diwujudkan oleh Dewan dan d in i la i  

yang terjadi justru sebaliknya yaitu kebijakan yang menambah 

beban pengeluaran keuangan rakyat. 
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2. Sistem APBN Perubahan yang tidak efektif. 

3. Banyak anggota dewan yang belum memahami siklus dan 

mekanisme penyusunan APBN. 

Perubahan konstitusi negara Republik Indonesia ini , 

sesungguhnya membawa konsekuensi kepada meningkatkan harapan 

dan atau tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPR. Untuk itu setiap 

anggota DPR RI harus dekat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat 

pemilihnya secara maksimal. Hal in i berangkat dari pemikiran 

khususnya mengenai sistem pemilu yang telah berhasil mengantarkan 

anggota DPR RI duduk sebagai wakil rakyat berdasarkan suara 

terbanyak. Realita ini otomatis meningkatkan fungsi keterwakilan DPR 

RI dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, 

lebih khusus lagi konstituen masing-masing yang diwakil inya. 

Konsekuensinya, keberadaan wakil rakyat mengisyaratkan bahwa 

tugas konstitusional anggota dewan adalah untuk lebih menyerap 

aspirasi rakyat, sebagai wujud nyata wakil rakyat yang dipi l ih langsung. 

Dalam kerangka kedewanan, hubungan antara anggota dengan 

konstituen ditegaskan menjadi salah satu tugas dan wewenang DPR 

untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Tata 

Tertib DPR RI. Dan salah satu perwujudan adalah pelaksanaan tugas 

dan wewenang ini adalah melalui media komunikasi surat pengaduan 

masyarakat. Namun demikian hal ini juga tidak luput dari kritikan 

masyarakat terutama dari kepedulian DPR RI dalam menerima 

dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kondisi penerimaan dan 

tindaklanjut surat pengaduan masyarakat dapat dideskripsikan berikut 
in i :  
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TABEL 1 

SURAT PENGADUAN MASYARAKAT DITERIMA DPR RI 

BERDASARKAN BIDANG MASALAH 

TAHUN 2005 

No. Bidang Masalah Jumlah Surat 

1 Pertanahan 94 

2 Politik 30 

3 Aparatur negara 51 

4 Sosial dan budava 71 

5 Ekonomi 24 

6 Keuanaan 21 

7 HAM 7 

8 Keh utan an 1 8  

9  Ketenacakeriaan 25 

1 0  Peradilan/pelanggaran hukum 142 

1 1  Agama 5 

Jumlah 488 

160 I 
140 

120 

100 - 8 0 1 · -  
:1 . �1=:El5i.� L�;;;cc.�lil-. r:: 

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui, bahwa pada tahun 
2005 bidang m a s a l a h  peradilan/pelanggaran h u k u m  a d a l a h  b i d a n g  
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masalah yang paling banyak disampaikan masyarakat melalui surat 

pengaduan masyarakat kepada DPR RI yaitu sebanyak 142 surat 

(29%). 

Selanjutnya surat pengaduan masyarakat bidang masalah 

pertanahan sebanyak 94 surat (19 ,26%) adalah bidang masalah 
berikutnya yang banyak disampaikan masyarakat ke DPR RI .  

Sedangkan surat pengaduan masyarakat untuk bidang masalah agama 

paling sedikit yaitu sebanyak 5 surat ( 1 ,02%) disampaikan masyarakat 
ke DPR RI .  

Deskripsi atas tindak lanjut (follow-up) surat pengaduan 

masyarakat berdasarkan bidang permasalahannya adalah sebagai 
berikut: 

TABEL 2 

TINDAK LANJUT SURAT PENGADUAN MASYARAKAT 
OLEH DPR RI TAHUN 2005 

No. Bidang Masalah Jumlah Surat 
1 Pertanahan 23 

2 Politik 28 

3 Aparatur negara 9 

4 Sosial dan budava 45 

5 Ekonomi 45 

6 Keuanqan 6 

7 HAM 2 

8 Kehutanan 2 

9 Ketenaqakeriaan 9 

1 0  Peradilan/pelanggaran hukum 21 

1 1  Agama 9 

Jumlah 199 
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Kondisi rii l yang terjadi berkaitan dengan jumlah tindaklanjut surat 

pengaduan masyarakat yang di lakukan oleh DPR RI, memang tidak 

sebanding dengan jumlah surat pengaduan masyarakat yang diterima 

oleh DPR RI .  Jumlah keseluruhan tindaklanjut surat pengaduan 

masyarakat berjumlah 199 surat dari 488 surat pengaduan masyarakat 

yang diterima DPR RI .  

Meski surat pengaduan masyarakat untuk bidang masalah 

peradilan/penegakan hukum paling banyak disampaikan masyarakat, 

namun pada kenyataannya bidang sosial budaya dan ekonomi adalah 

bidang masalah yang paling banyak ditindaklanjuti oleh DPR RI yaitu 

berjumlah 45 surat pengaduan masyarakat (22,6%). 

Selanjutnya jumlah penerimaan surat pengaduan masyarakat yang 

terjadi pada tahun 2006 adalah sebagai berikut: 
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TABEL 3 

SURAT PENGADUAN MASYARAKAT DITERIMA DPR RI 
BERDASARKAN BIDANG MASALAH 

TAHUN 2006 

No. Bidang Masalah Jumlah Surat 

1 Pertanahan 81 

2 Politik 34 

3 Aparatur negara 34 

4 Sosial dan budaya 31 

5 Ekonomi 26 

6 Keuanqan 2 

7 HAM 5 

8 Kehutanan 2 

9 Ketenagakerjaan 1 9  

1 0  Peradilan/pelanggaran hukum 132 

1 1  Agama 5 

Jumlah 371 

140 I 
120 · 

100 

Secara umum surat pengaduan masyarakat yang diterima 
oleh DPR RI pada tahun 2006 sejumlah 371 surat, lebih rendah dari 
penerimaan surat pengaduan masyarakat pada tahun sebelumnya 
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sebanyak 488 surat. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui, 

bahwa pada tahun 2006 bidang masalah peradilan/pelanggaran hukum 

adalah bidang masalah yang paling banyak disampaikan masyarakat 

melalui surat pengaduan masyarakat kepada DPR RI sebanyak 132 

surat (35,58%). Selanjutnya surat pengaduan masyarakat bidang 

masalah pertanahan sebanyak 81 surat (21 ,8%) adalah bidang 

masalah berikutnya yang banyak disampaikan masyarakat ke DPR 

RI .  Sedangkan surat pengaduan masyarakat untuk bidang masalah 

keuangan dan ekonomi paling sedikit yaitu berjumlah 2 surat (0,54%) 

disampaikan masyarakat ke DPR RI .  

Deskripsi atas tindak lanjut (follow-up) surat pengaduan 

masyarakat berdasarkan bidang permasalahannya pada tahun 2006 

adalah sebagai berikut: 

TABEL 4 

TINDAK LANJUT SURAT PENGADUAN MASYARAKAT 
OLEH DPR RI TAHUN 2006 

No. Bidang Masalah Jumlah Surat 

1 Pertanahan 1 9  

2  Politik 59 

3 Aparatur negara 1 9  

4  Sosial dan budava 27 

5 Ekonomi 21 

6 Keuanaan 1 

7 HAM 1 

8 Kehutanan 3 

9 Ketenaoakeriaan 1 5  

1 0  Peradilan/pelanggaran hukum 55 

1 1  Agama 8 

Jumlah 288 
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Seperti juga pada tahun 2005, maka pada tahun 2006 tindaklanjut 
surat pengaduan masyarakat oleh DPR RI juga tidak sebanding dengan 
surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh DPR RI .  Jumlah 
surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI sejumlah 371 
surat pengaduan, hanya mampu ditindaklanjuti oleh DPR RI sebanyak 
288 surat pengaduan masyarakat. Surat pengaduan masyarakat 
untuk bidang masalah peradilan/pelanggaran hukum hanya mampu 
ditindaklanjuti sebanyak 55 surat pengaduan dari 132 surat pengaduan 
masyarakat yang diterima DPR RI .  

Pada tahun 2007 surat pengaduan masyarakat yang diterima 
DPR RI berdasarkan bidang masalah berjumlah 356 surat pengaduan 
masyarakat dan kemudian surat pengaduan masyarakat ditindaklanjuti 
oleh Dewan sebanyak 1 1 2  surat pengaduan masyarakat. Surat 
pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI hanya 
mencapai 31 ,46% dari jumlah surat pengaduan masyarakat yang 
diterima DPR RI. 

Sedangkan pada tahun 2008 surat pengaduan masyarakat yang 
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diterima DPR RI berdasarkan bidang masalah berjumlah 265 surat 

pengaduan masyarakat dan kemudian surat pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti oleh Dewan sebanyak 232 surat pengaduan 

masyarakat. 

Meski mampu menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat 

sebanyak 87,54% dari surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR 

RI ,  namun sangat disayangkan jumlah surat pengaduan masyarakat 

yang diterima DPR RI sangat sedikit sekal i . DPR RI telah berusaha 

secara maksimal menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat, namun 

justru berbanding terbalik dengan kepercayaan masyarakat terhadap 

wakilnya di DPR RI .  Tidak banyak masyarakat yang masih percaya 

untuk menyampaikan aspirasinya melalui surat pengaduan masyarakat 

ke DPR RI .  

Meski mendapatkan kritik dari masyarakat, DPR RI tetap 

memiliki komitmen untuk mengoptimalkan kinerjanya terutama dalam 

menerima dan menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat. Karena 

itu DPR RI periode 2009-2014 perlu melakukan langkah efektif untuk 

mengoptimalkan kinerja DPR RI dalam menerima dan menindaklanjuti 

surat pengaduan masyarakat, yaitu: 

1 .  Menyusun dan menyetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Surat 

Pengaduan Masyarakat dalam rangka memberikan panduan 

pelaksanaan yang jelas kepada Alat Kelengkapan DPR RI ,  

Anggota DPR RI, Setjen DPR RI dan semua pihak yang terkait 

dengan mekanisme penerimaan dan tindaklanjut surat pengaduan 

masyarakat. 

2. Hakekatnya fungsi keterwakilan sebagai konsekuensi pemil ihan 

anggota DPR RI secara langsung berdasarkan pemilihan 
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Anggota DPR RI secara langsung berdasarkan suara terbanyak 

pada sistem pemilu yang lalu, mengharuskan di lakukannya 

penganekaragaman ( diversifikasi) serta upaya peningkatan 

efektivitas kegiatan menampung, menghimpun, menyerap, dan 

menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat oleh seluruh 

AKD DPR RI .  

3. Sarana penerimaan dan tindaklanjut surat pengaduan masyarakat 

tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk surat pengaduan, 

tetapi juga semakin dipermudah dengan dibukanya website 

pengaduan masyarakat yang terdapat pada website DPR RI 

serta SMS Pengaduan Masyarakat. 

4. Meyakinkan masyarakat bahwa mekanisme penerimaan surat 

pengaduan masyarakat begitu mudah dan murah serta dapat 

menggunakan media komunikasi yang paling mudah dipergunakan 

oleh masyarakat. Deskripsi atas mekanisme penerimaan surat 

pengaduan masyarakat terdapat pada bab selanjutnya. 

8. Dasar Hukum 

Komitmen DPR RI untuk secara sungguh-sungguh menerima dan 

menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat adalah sangat beralasan. 

Perintah sekaligus juga sebagai dasar hukum atas pelaksanaan 

penerimaan dan tindaklanjut surat pengaduan masyarakat, sangat tegas 

dan mengharuskan DPR RI bekerja secara optimal untuk menerima dan 

menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat. Beberapa dasar hukum 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1 .  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
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Pasal 20A ayat ( 1 )  bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi ini telah menempatkan 

DPR RI sebagai lembaga yang memiliki kedudukan strategis 

dalam menjalankan demokrasi di Indonesia serta mewujudkan 

keseimbangan kekuasaan (check and balances). 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, 

DPRD Pasal 69 ayat (2) menegaskan bahwa ketiga fungsi Dewan 

dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

lnformasi Publik terutama ketentuan yang mengharuskan setiap 

badan publik untuk setiap saat menginformasikan berbagai bentuk 

aktivitas badan publik termasuk pelayanan kepada masyarakat. 

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR RI. 

Pasal 6 huruf s yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang 

DPR RI adalah menyerap, menghimpun, menampung dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

Sedangkan tugas dan fungsi selaku anggota Dewan tercermin 

dalam Pasal 12  huruf j yang menyatakan bahwa Anggota 

mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspiras i 

dan pengaduan masyarakat. 

5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan 

lnformasi Publik di DPR RI khususnya yang terkait dengan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publ ik di DPR RI. 

6. Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwak i lan 
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Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/BURT/DPR Rl//2010- 
2011  tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 3/PER-SEKJEN/2010 tentang Perubahan 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor. 400/SEKJEN/2005. 

Pada Pasal 66, Bagian Pengaduan Masyarakat yang merupakan 
unit kerja di bawah Biro Pengawasan Legilatif dalam lingkup 

koordinasi Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR 

RI, mempunyai tugas melaksanakan anal isis surat pengaduan 
masyarakat, dan permasalahan yang disampaikan kepada DPR 
RI ,  serta administrasi pengawasan legislatif. 

Selanjutnya pada Pasal 67 huruf a dan b, Bagian Pengaduan 
Masyarakat mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan analisis surat pengaduan masyarakat bidang 

politik, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan 
rakyat; 

b. pelaksanaan analisis surat pengaduan masyarakat bidang 
ekonomi , keuangan , industri dan perdagangan . 

C. Tujuan Penulisan 

Kesungguhan DPR R I untuk menerima dan menindaklanjuti surat 
pengaduan masyarakat sebagaimana dideskripsikan pada buku in i ,  
sesungguhnya mengandung makna tanggungjawab yang besar DPR RI 
untuk menjalankan tugas dan wewenang yang diterimanya selama in i .  

14 



Semua lapisan masyarakat perlu mengetahui mekanisme penerimaan 

dan tindaklanjut surat pengaduan masyarakat dan semua masyarakat 

perlu mengetahui apa-apa saja yang telah di lakukan oleh DPR RI 

untuk memperjuangkan aspirasi sebagaimana disampaikan pada 

surat pengaduan masyarakat ke DPR RI .  Oleh karena itu tujuan dari 

penulisan buku ini adalah sebagai berikut: 

1 .  Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme 

penerimaan dan pengelolaan surat pengaduan masyarakat oleh 

DPRR I .  

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja 

DPR RI dan kinerja Setjen DPR RI sebagai sistem pendukung 

(supporting system) DPR RI dalam menampung, menghimpun, 

menyerap dan menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat. 

3. Menjawab keraguan masyarakat mengenai tidak berdayanya 

DPR RI dalam menerima dan menindaklanjuti surat pengaduan 

masyarakat. 

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR 

RI khususnya dalam menampung, menghimpun, menyerap dan 

menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat. 

5. Meningkatkan citra DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. 
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BAB II 

MEKANISME PENERIMAAN DAN ANALISIS 

PENGADUAN MASYARAKAT 

A. Prinsip Dasar 

Berdasarkan deskripsi pada bab sebelumnya, DPR RI Periode 

2009-2014 mengakui perlu upaya untuk menganekaragamkan 

( diversifikasi) serta meningkatkan efektivitas kegiatan menampung, 

menghimpun, menyerap, dan menindaklanjuti surat pengaduan 

masyarakat oleh seluruh AKD DPR RI .  

Untuk mewujudkannya, beberapa prinsip dasar perlu diperhatikan 

diantaranya adalah: 

1 .  Objektivitas 

Pengelolaan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan melalui 

surat pengaduan masyarakat maupun melalui media yang lain, 

ditangani dengan memperhatikan identitias, data, fakta, bukti-bukti 

benar dan akurat yang disampaikan oleh pelapor serta dianalisis 

dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. 

2. Koordinasi 

Pengelolaan surat pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan 

bekerja sama atau melibatkan unit-unit terkait sesuai dengan 

tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing. 

3. Efektif dan Efisien 
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Pengelolaan surat pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan 

cepat, tepat, tepat sasaran dan mencapai target penyelesaian 

yang diharapkan serta hemat tenaga, waktu dan biaya. 

4. Akuntabilitas 

Proses pengelolaan surat pengaduan masyarakat dan 

tindaklanjutnya dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh DPR RI 

sebagai lembaga perwakilan maupun oleh Setjen DPR RI sebagai 

supporting system kepada DPR RI .  

5. Transparansi 

Pengelolaan surat pengaduan masyarakat di lakukan berdasarkan 

prosedur dan mekanisme yang jelas dan baku serta segala 

informasi mengenai data penanganan pengaduan dan 

penyelesaian yang bersifat umum (jurrtah delegasi yang datang 

ke DPR RI atau surat masuk dan surat yang telah ditindaklanjuti) 

dapat diketahui oleh masyarakat melalui media website DPR RI .  

6. Keadilan 

Pengelolaan surat pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan 

mengedepankan prinsip keadilan dan berimbang dengan 

memperhatikan laporan, baik yang disampaikan oleh pelapor 

maupun terhadap pelapor. 

7. Rahasia 

Pengelolaan surat pengaduan masyarakat yang disampaikan 

ke DPR RI dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasiaan 

atas masalah yang disampaikan oleh pelapor dan perlu dijaga 
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dokumen-dokumen yang disampaikan oleh para pihak yang tidak 

memiliki kepentingan. 

B. Mekanisme Penerimaan 

Penyampaian pengaduan masyarakat kepada OPR RI ,  baik 

yang disampaikan melalui surat pengaduan masyarakat maupun 

media elektronik (website http://pengaduan.dpr.go.id[) dan 

SMS Aspirasi DPR RI ,  di lakukan proses administrasi dan analisisnya 

oleh Bagian Pengaduan Masyarakat Setjen OPR RI .  Selanjutnya 

hasil anal isis disampaikan kepada AKO terkait menurut substansi 

permasalahannya dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi 

dan kewenangan AKD. Secara sistematis mekanisme penerimaannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Pimpinan OPR RI menerima hasil analisis atas surat pengaduan 

masyarakat yang masuk ke OPR RI dari Setjen OPR RI .  

b. Hasil anal isis tersebut disampaikan Setjen OPR RI kepada 

Pimpinan OPR RI untuk mendapatkan pertimbangan dan 

persetujuan Pimpinan DPR RI 

c. Berdasarkan arahan dan persetujuan Pimpinan OPR RI, hasil 

analisis dan surat tindaklanjutnya disampaikan Setjen OPR RI 

atas nama Pimpinan OPR RI kepada AKO untuk ditindaklanjuti 

dalam rapat-rapat AKO dengan mitra kerjanya. 

Lahirnya Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 

OPR RI Nomor 03/BURT/OPR Rl/2010-2011 tentang Pedoman 

Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat OPR RI ,  

menjadikan pedoman yang jelas dan pasti bagi AKD OPR RI maupun 
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Setjen DPR RI untuk mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat 

yang disampaikan ke DPR RI .  Selanjutnya dalam pelaksanaannya 

menimbulkan perubahan pada sistem, prosedur dan mekanisme 

penanganan surat yang telah berjalan selama ini .  Perubahan terpenting 

adalah diberlakukannya sistem satu pintu atas pengelolaan surat surat 

aspirasi dan pengaduan yang masuk ke DPR RI baik yang ditujukan 

kepada Ketua DPR RI ,  Pimpinan AKO DPR RI terkait (Komisi-komisi 

dan Badan) maupun surat yang bersifat tembusan. Sedangkan sebelum 

pedoman tersebut berlaku, pengelolaan surat-surat aspirasi dan 

pengaduan ditangani oleh masing-masing Alat Kelengkapan Dewan 

terkait, sementara Bagian Pengaduan Masyarakat khusus hanya 

mengelola surat-surat pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan 

DPRR I .  

Sistem satu pintu tersebut bertujuan antara lain agar sistem 

administrasi yang berkaitan dengan jumlah surat-surat pengaduan yang 

masuk ke DPR RI dapat tercatat dengan baik dan benar, agar secara 

umum dapat diketahui mengenai perkembangan penanganan surat 

pengaduan masyarakat serta tindak lanjut penyelesaiannya di setiap 

AKO terkait. 

Mekanisme untuk seluruh surat-surat aspirasi dan pengaduan 

yang ditujukan kepada Alat Kelengkapan Dewan yang semula 

merupakan domain AKO dan hanya dilakukan pencatatan di Sekretariat 

AKO, namun dengan berlakunya pedoman tersebut harus di lakukan 

pencatatan administrasi terlebih dahulu di bagian Tata Persuratan, dan 

selanjutnya didistribusikan ke Bagian Pengaduan Masyarakat untuk 

dikelola lebih lanjut, sebelum disampaikan kembali kepada masing 

masing komisi/badan terkait dalam bentuk penyampaian lembar 

disposisi yang memuat kronologis masalah dan permohonan pelapor. 
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Surat-surat yang bersifat aspirasi atau pengaduan yang datang 

dari masyarakat baik yang ditujukan kepada Ketua DPR RI ,  maupun 

kepada Pimpinan AKD (komisi-komisi/badan), didistribusikan oleh 

bagian Tata Persuratan kepada bagian Pengaduan Masyarakat 

untuk pengelolaan lebih lanjut. Berdasarkan surat-surat aspirasi dan 

pengaduan yang masuk, bagian Pengaduan Masyarakat dalam hal 

ini sub bagian Tata Usaha melakukan inventarisasi surat berdasarkan 

pembidangan masalah dan pencatatan administrasi secara singkat 

(verifikasi surat), dan selanjutnya disampaikan kepada sub bagian 

anal isa, untuk di lakukan analisis atau telaahan atas permasalahan 

tersebut. Selanjutnya sub bagian Analisa melakukan analisa atau 

telaahan atas permasalahan surat-surat tersebut dengan mengacu 

kepada berbagai peraturan perundang-undangan terkait, untuk saran 

dan pertimbangannya. 

Secara spesifik surat-surat pengaduan masyarakat yang 

disampaikan oleh bagian Tata Persuratan kepada bagian Pengaduan 

Masyarakat, berdasarkan tujuan surat dapat dibedakan atas: 

1 .  Surat aspirasi dan pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan 

DPRR I .  

2. Surat aspirasi dan pengaduan yang ditujukan kepada AKD (Komisi 

dan Badan). 

3. Surat yang bersifat tembusan kepada Pimpinan DPR RI atau 

Pimpinan Komisi dan Badan, dengan tujuan langsung kepada 

lnstansi Pemerintah terkait. 

Aspirasi dan pengaduan masyarakat juga dapat disampaikan 
melalui jalur website resmi DPR RI (www.dpr.go . id). Masyarakat 
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akan lebih mudah dan cepat menyampaikan berbagai aspirasi 

ataupun masalah yang ingin diadukan kepada DPR RI tanpa harus 

mendatangi gedung DPR RI atau mengirimkan berkas surat pengaduan 
masyarakat. 

rr 
E-mail 

Fraksl 

WebSiteDPR 
Masyarakat/ 

Pela or 

AKO (Kom151 & 

Bodan) 

T,nddklan,ut Raker, 

RDP. ROPU, 

konsuttasi, �unker, 
KonJ1.1nganspes i.:; 

Baglan PM 

Data Base 

I , 
3 3 

--;-a� ..,..__  Sekjen 4 

s -- ....... � 
6 

Pimpinan 

DPR RI 

Alur Pengelolaan A5pira5i dan Pengaduan Melalui Laman cWeb5iteJ 

lnstansi 
Keterangan 

_,,. A1'pira5i 

Kirim Pengacfuan 

Mendapat ID utk 
Chec.k Status 

......... Respon ke dalam 
......... Respon ke luar 

Perkembangan tindaklanjut yang dapat diketahui oleh pelapor 
atas aspirasi yang disampaikan melalui akses internet adalah tentang 
perkembangan atas masalah yang disampaikan kepada DPR RI serta 

jawaban atau tanggapan atas tindaklanjut dari permasalahan pelapor 
yang diterima pelapor melalui email . 

ldentifikasi atas aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online 
dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1 .  Aspirasi dan pengaduan yang disampaikan kepada Pimpinan 
DPRR I  
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2. Aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada 

AKD (selain yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI) 

3. Aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada 

Fraksi. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan agar pengaduan masyarakat 

dapat diproses lebih lanjut: 

1 .  Surat/email memuat identitas dan alamat pengirim yang jelas dan 

lengkap; 

2. Surat/Email memuat maksud dan tujuan yang jelas; 

3. Substansi permasalahan yang disampaikan jelas; 

4. Masalah yang disampaikan memerlukan penyelesaian atau 

respon;. 

5. Data pendukung disampaikan secara lengkap dan akurat. 

Proses tindaklanjut surat pengaduan masyarakat dilaksanakan 
berdasarkan arahan/disposisi Pimpinan DPR RI atau Pimpinan AKD. 
Surat tanggapan atau tindaklanjut dibuat berdasarkan hasil anal isis 

yang telah mendapatkan persetujuan dan arahan Pimpinan DPR RI .  
Surat tanggapan atau tindaklanjut yang ditujukan kepada AKD untuk 
diproses lebih lanjut ditandatangani oleh Sekjen DPR RI atas nama 

Pimpinan DPR RI .  

Surat tanggapan atau tindaklanjut yang ditujukan kepada pelapor 

yang bersifat pemberitahuan bahwa suratnya telah disampaikan ke 
AKD ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif atas nama 

Sekjen DPR RI .  
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Selain melalu i website, aspirasi dan pengaduan masyarakat 

dapat juga disampaikan melalui layanan pesan singkat (Short Message 

Service/SMS) dengan menyertakan nama serta pesan yang jelas. 

Pengaduan melalui SMS dapat disampaikan melalui nomor 

08119443344. Berbagai aspirasi dan pengaduan yang diterima melalui 

sms akan dihimpun dan dikelola oleh Bagian Pengaduan Masyarakat 

untuk disampaikan kepada AKO atau Fraksi sesuai dengan tugas, 

fungsi, dan wewenangnya untuk ditindaklanjuti. 

C. Analisis Surat Pengaduan Masyarakat 

Bagian Pengaduan Masyarakat melakukan anal isis atas surat-surat 

yang masuk tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang 

undangan terkait dan selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR 

RI sesuai bidang tugasnya guna mendapatkan persetujuan atau saran 

atas analisa tersebut. 

Berdasarkan persetujuan Pimpinan DPR RI selanjutnya Bagian 

Pengaduan Masyarakat menyampaikan analisa dan surat tindak lanjut 

tersebut kepada Komisi-Komisi atau Sadan terkait atau Fraksi sesuai 

permasalahan serta kewenangannya, sebagai bahan masukan dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan di bidang Pengawasan. 

Atas analisa dan saran tindak lanjut tersebut, diharapkan 

permasalahan tersebut dapat disampaikan oleh Komisi-Komisi/Badan 

terkait dalam rapat-rapat kerja atau RPD/RDPU dengan mitra kerja atau 

instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan 

atau dalam kunjungan kerja ke daerah. Tanggapan atau penjelasan 

instansi terkait sangat penting bagi DPR RI untuk mengetahui 
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penyelesaian atas berbagai permasalahan masyarakat yang selama ini 

disampaikan kepada DPR RI .  

Patut diketahui oleh seluruh masyarakat, bahwa surat atau email 

pengaduan masyarakat yang dapat dianalisis atau ditindaklanjuti yaitu 

surat atau email yang memuat identitas dan alamat pengirim yang jelas 

dan lengkap. Surat pengaduan tersebut memuat maksud dan tujuan 

yang jelas. Selanjutnya, substansi permasalahan yang disampaikan 

jelas. Masalah yang disampaikan memerlukan penyelesaian atau 

respons. Dan terakhir, data pendukung atas masalah yang disampaikan 

lengkap dan akurat. 

Namun demikian masyarakat juga patut mengetahui surat 

pengaduan masyarakat yang tidak dapat dianal isis atau ditindaklanjuti, 

apabi la identitas dan alamat pengirim tidak jelas dan lengkap. Maksud 

dan tujuannya tidak jelas. Substansinya bertentangan dengan hukum, 

kepatutan dan kesusilaan. Surat tersebut tidak dilengkapi data 

pendukung yang akurat dan lengkap. 

Selain itu surat tersebut pernah dijawab atau ditanggapi tetapi 

secara substansi sifatnya tidak menunjukkan perkembangan terbaru 

dari kasus sebelumnya. Untuk keakuratan surat, maka surat yang 

tidak ditandatangani oleh pemohon tidak dapat ditindaklanjuti. Hal 

lainnya yaitu surat yang berkasnya lengkap, namun secara substansi 

merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota, akan dikembalikan kepada pelapor dengan diserta 

saran lebih lanjut. 

Kegiatan 

pembidangan 

analisa yang dimaksud didasarkan 

masalah dari surat-surat yang 

kepada 

masuk, 

secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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No. 
BIDANG 

MAS A LAH 
POKOK-POKOK MASALAH 

ACUAN PERATURAN YANG 

MENDASARI 

1 .  Pertanahan a. Sengketa tanah eks HGU a. UU No. Tahun 1960 tentang 
perusahaan perkebunan (PTPN- Pokok-pokok Agraria 
PTPN) yang terkait dengan b. Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang 
tanah garapan masyarakat. Kebijakan Nasional di bidang 

b. Kasus ganti rugi pembebasan Pertanahan 
tanah untuk kepentingan umum c. PP No. 50 Tahun 1961 tentang 

c. Sengketa tanah adat yang Larangan ljin memakai tanah tanpa 
berkaitan dengan ljin kuasa ijin yang berhak 
pertambangan d. PP No. 27 Tahun 1997 tentang 

d. Retribusi tanah-tanah eks HGU Pendaftaran tanah 
e. Sengketa tanah ulayat e. Permendagri No. 15 Tahun 1975, 
f. dan lain lain tentang Pembebasan Tanah untuk 

kepentingan swasta 
f. PP No. 224 Tahun 1961 tentang 

pelaksanaan pembagian tanah dan 
pemberian ganti rugi. 

g. PP No. 226 tentang distribusi 
tanah 

h. Peraturan Menteri Pertanian 
No.6/Permentan/OT.140/2/2007 
tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan 

i. dan lain lain. 

2. Hukum/ 
Peradilan 

a. Eksekusi alas putusan 
pengadilan negeri yang sulit 
dilakukan. 

b. Lamanya mendapat salinan 
putusan perkara pengadilan 

c. Upaya hukum alas perkara di 
pengadilan. 

d. Penghentian kasus atau SP3 
oleh penyidik karena dianggap 
tidak cukup bukti. 

e. Kasus yang telah dinyatakan 
P21 namun tidak atau belum 
ditindaklanjuti. 

f. Tindak pidana korupsi. 
g. dan Lain Lain 
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a. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan kehakiman 

b. Undang Undang No. 18 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang Undang 
Hukum Pidana 

c. KUH Perdata 
d. KUH Acara Pidana 
e. UU No. 16 Tahun 2004 tentang 

kejaksaan RI 
f. UU No. 4 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung RI 
g. UU No. 9 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Alas UU no. 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha. 

h. UU No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Republik Indonesia. 

i. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

j. UU No. 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 

k. dan lain lain 



3. 

4. 

5. 

Aparatur Negara 

Ru mah/ 
Bangunan 

Agama 

a. Pengangkatan tenaga honorer 
sebagai CPNS 

b. Pemberhentian dengan tidak 
hormat dari PNS 

c. Gugatan di PTUN berkaitan 
pemberhentian pegawai. 

d. dan Lain Lain 

a. Perintah pengosongan rumah 
dinas untuk para pensiunan 
pegawai oleh instansi terkait. 

b. Pembangunan rumah 
pengungsi 

c. dan lain lain 

a. ljin Pendirian rumah ibadah 
b. Penanganan masalah Haji 
c. dan lain lain 

a. UU No.43 tahun 1999 ttg Perubahan 
Alas UU No. 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok Pokok kepegawaian 

b. PP No. 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin PNS 

c. dan lain lain 

a. UU No. 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung 

b. PP No. 40 Tahun 1994 Tentang 
Rumah Negara 

c. dan lain lain 

a. UU No. 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Haji. 

b. SKB Menteri Agama dan Mendagri 
Tentang Rumah lbadah /Perber No. 
8 dan No. 9 Tahun 2006. 

c. dan lain lain. 

6. Ketenaga 
kerjaan 

e. Penyelesaian 
Perburuhan. 

f. dan lain lain 

Perselisihan 

a. UU No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 

b. UU No. 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan 
tenaga Kerja indonesia di Luar 
Negeri. 

c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

d. dan Lain Lain 

a. PHK buruh 
b. Perlindungan TKI di luar negeri 
c. Tenaga Outsourching 
d. Masalah Pesangon dan jasa 

untuk buruh 

7. Sosial a. Penanggulangan Bencana 
Alam 

b. Penghargaan Untuk Perintis 
Kemerdekaan RI 

c. Tunjangan Veteran 
d. Penyaluran program BLT 
e. dan lain lain 
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a. UU no. 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana 

b. PP No.18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kesembilan atas PP No. 
14 Tahun 1985 tentang Pemberian 
T unjangan Perintis Pergerakan 
Kebangsaan/Kemerdekaan. 

c. lnpres No.3Tahun 2008 
pelaksanaan program 
Langsung Tunai untuk 
Tangga Sasaran. 

d. dan Lain Lain 

ten tang 
Bantuan 
Ru mah 



8. Pendidikan a. Penyaluran dana BOS 
b. Pengangkatan guru bantu 
c. Pengangkatan Guru honorer 

menjadi CPNS 
d. Anggaran pendidikan untuk 

daerah terpencil 
e. dan lain-lain 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 

b. PP No. 66 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Penyelenggaraan 
Pendidikan. 

c. dan lain lain 

9. Pemerintahan 
Dalam Negeri 

a. Pemekaran Wilayah 
b. Pilkada 
c. Pengangkatan 

Desa 
d. dan Lain Lain 

a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah 

Sekretaris b. UU No. 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pemilu 

c. PP No. 17 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas PP No. 6 Tahun 
2005 Tentang Pemilihan, 
Pengesahan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah. 

d. dan lain lain 

10. Kesehatan a. Jamkesnas 
b. Malpraktek medis 
c. Anggaran untuk 

kesehatan RSUD. 
d. dan Lain Lain 

a. UU No. 36Tahun 2009 tentang 
kesehatan 

pelayanan b. UU No 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional 

b. dan lain lain 

UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Lingkungan Hidup. 

b. Perma No. 1 Tahun 2002 tentang 
Acara Perwakilan Gugatan 
kelompok 

c. dan Lain Lain 

a. Pencemaran lingkungan akibat a. 
limbah perusahaan 

b. Class action alas sengketa 
Pencemaran Lingkungan. 

c. dan lain lain 

1 1 .  Lingkungan 
Hid up 

Surat-surat pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan AKO 

(Komisi atau Badan terkait) yang diterima oleh Bagian Pengaduan 

Masyarakat melalui Bagian Tata Persuratan, ditindaklanjuti dengan 

menyusun kronologis atas permasalahan tersebut secara singkat dan 

jelas. Selanjutnya kepala Biro Pengawasan Legislatif meneruskan 

surat-surat tersebut sesuai permasalahan dan kewenangannya kepada 

Pimpinan AKO terkait (Komisi-Komisi/Badan) sebagai bahan masukan 

untuk ditindaklanjuti di Komisi-Komisi atau Badan. 
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Sedangkan surat-surat yang langsung ditujukan kepada instansi/ 

lembaga pemerintah terkait yang tembusannya ditujukan kepada Ketua 

DPR RI ,  maka berdasarkan tingkat kepentingannya, Bagian Pengaduan 

Masyarakat menindaklanjuti surat-surat tersebut dengan menyiapkan 

ringkasan surat berupa pokok masalah dan permohonan pelapor secara 

singkat, yang selanjutnya disampaikan kepada AKO (Komisi-Komisi 

atau Badan terkait) sesuai kewenangannya untuk proses lebih lanjut. 
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BAB Il l  

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT 

A. Mekanisme Pembahasan 

Surat pengaduan masyarakat yang telah dianal isis oleh Bagian 

Pengaduan Masyarakat, kemudian dikir imkan untuk dijadikan bahan 

pertimbangan bagi Pimpinan DPR RI dalam merekomendasi komisi 

di DPR RI yang akan membahas surat pengaduan masyarakat. 

Pertimbangan pimpinan untuk merekomendasikan surat pengaduan 

masyarakat untuk dibahas oleh komisi yang terkait, didasarkan kepada: 

1 .  ldentifikasi Bidang Masalah 

ldentifikasi bidang masalah surat pengaduan masyarakat 

merupakan cara pertama bagi Pimpinan DPR RI untuk 

merekomendasikan surat pengaduan masyarakat kepada Komisi 

terkait untuk dibahas. ldentifikasi dihasi lkan dari kesimpulan 

menyeluruh yang dihasi lkan Setjen DPR RI terhadap materi isi 

surat dan data-data pendukung yang dilampirkan oleh pelapor. 

2. Pokok-Pokok Masalah 

Pokok-pokok masalah merupakan ringkasan terhadap isi 

surat pengaduan masyarakat dan data-data pendukung yang 

disampaikan oleh pelapor. Pada kenyataannya, materi isi surat 

yang disampaikan masyarakat bersifat panjang lebar dan 

cenderung tidak sistematis. Oleh karena itu untuk membantu 

memahami isi surat yang disampaikan pelapor, maka disusunlan 

pokok-pokok masalah surat. Melalui pokok masalah surat in i 
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sesungguhnya juga dapat dikatahui , bahwa suatu masalah yang 

diajukan masyarakat ternyata terkait dengan beberapa fungsi dan 

kewenangan yang dimil ik i oleh beberapa Komisi di DPR RI .  Hal in i 

juga dapat membantu pimpinan untuk merekomendasikan surat 

pengaduan masyarakat tersebut untuk dibahas oleh AKO terkait. 

3. Analisis Surat 

Anal isis surat pengaduan masyarakat merujuk kepada berbagai 

peraturan perundang-undangan yang mel ingkupi identifikasi 

bidang masalah dari surat pengaduan masyarakat, sehingga 

diperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Selain itu juga 

disertakan rekomendasi terhadap AKO yang karena fungsi, 

kewenangan dan ruang l ingkupnya dapat menindaklanjuti surat 

pengaduan masyarakat tersebut. 

RUANG LINGKUP ALAT KELENGKAPAN DEWAN 

NO KOMISI RUANG LINGKUP PASANGAN KERJA 

1 .  KOMISI I . Pertahanan . Kementerian Pertahanan 
. Luar Negeri . Kementerian Luar Negeri 
. lnformasi . Panglima TNI (Mabes TNI AD, AL 

dan AU) 
. Kementerian Komunikasi dan 

lnformatika 
. Dewan Ketahanan Nasional 

(Wantannas) 
. Sadan lntelijen Negara (BIN) 
. Lembaga Sandi Negara 

(LEMSANEG) 
. Lembaga Kantor Serita Nasional 

ANT ARA 
. Lembaga Ketahanan Nasional 

(Lemhannas) 
. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
. Televisi Republik Indonesia (TVRI) 
. Radio Republik Indonesia (RRI) 
. Dewan Pers 
. Perum Antara 
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2. KOMIS! II . Pemerintahan Dalam . Kementerian Dalam Negeri 
Negeri dan Otonomi . Kementerian Pendayagunaan 
Daerah Aparatur Negara dan Reformasi 

. Aparatur Negara dan Sirokrasi 
Reformasi Sirokrasi . Menteri Sekretaris Negara 

. Kepemiluan . Sekretaris Kabinet 

. Pertanahan dan . Lembaga Administrasi Negara 
Reformasi Agraria (LAN) 

. Sadan Kepegawaian Negara (SKN) 

. Sadan Pertanahan Nasional (SPN) 

. Arsip Nasional RI (ANRI) 

. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

. Sadan Pengawas Pemilu 
(SAWASLU) 

. Ombudsman Republik Indonesia 

. Unit Kerja Presiden Sidang 
Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4) 

3. KOMISI Ill . Hukum . Kementerian Hukum dan Hak Azasi 
. HAM Manusia 
. Keamanan . Kejaksaan Agung 

. Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

. Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) 

. Komisi Hukum Nasional 

. Komisi Nasional HAM (KOMNAS 
HAM) 

. Setjen Mahkamah Agung 

. Setjen Mahkamah Konstitusi 

. Setjen MPR 

. Setjen DPD 

. Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) 

. Komisi Yudisial 

. Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban 

. Sadan Narkotika Nasional (SNN) 

4. KOMISI IV . Pertanian . Kementerian Pertanian 
. Perkebunan . Kementerian Kehutanan 
. Kehutanan . Kementerian Kelautan dan 
. Kela utan Perikanan 
. Perikanan . Sadan Urusan Logistik 
. Pangan . Dewan Maritim Nasional 
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5. KOMISIV . Perhubungan . Kementerian Pekerjaan Umum 
. Pekerjaan Umum . Kementerian Perhubungan 
. Perumahan Rakyat . Kementerian Perumahan Rakyat 
. Pembangunan Pedesaan . Kementerian Pembangunan Daerah 

dan Kawasan Tertinggal Teringgal 
. Meteorologi, Klimatologi . Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

dan Geofisika Geofisika (BMKG) 
. Badan SAR Nasional 
. Badan Penanggulangan Lumpur 

Sidoardjo (BPLS) 

6. KOMISI VI . Perdagangan . Kementerian Perindustrian 
. Perindustrian . Kementerian Perdagangan 
. lnvestasi . Kementerian Koperasi dan Usaha 
. Koperasi, UKM dan Kecil Menengah 

BUMN . Kementerian BUMN 
. Standarisasi Nasional . Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) 
. Badan Standarisasi Nasional (BSN) 
. Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN) 
. Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) 

7. KOMISI VII . Energi Sumber Daya . Kementerian Energi dan Sumber 
Mineral Daya Mineral 

. Riset dan Teknologi . Kementerian Lingkungan Hidup 

. Lingkungan Hidup . Kementerian Riset dan Teknologi 
. Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) 
. Dewan Riset Nasional 
. Lembaga llmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) 
. Badan Tenaga Nuklir (BATAN) 
. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

(BAPETAN) 
. Badan Koordinasi Survei dan 

Pemetaan Nasional 
(BAKOSURTANAL) 

. Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN) 

. Badan Pengatur Kegiatan Hilir 
Migas 

. Badan Pelaksana Pengendalian 
Usaha Hulu Migas 

. PPIPTEK 

. Lembaga EIKJMEN 
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8. KOMISI VIII . Agama . Kementerian Agama 
. Sosial . Kementerian Sosial RI 
. Pemberdayaan . Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak 
. Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) 
. Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana 
. Badan Amil Zakat Nasional 

9. KOMISI IX . Tenaga Kerja dan . Kementerian Kesehatan 
Transmigrasi . Kementerian Tenaga Kerja dan 

. Kependudukan Transmigrasi 

. Kesehatan . Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) 

. Badan Pengawas Obat dan 
Makanan 

. BNP2TKI 

. PT Askes ( Persero) 

. PT. Jamsostek (Persero) 

10. KOMISI X . Pendidikan . Kementerian Pendidikan Nasional 
. Pemuda . Kementerian Kebudayaan dan 
. Olah raga Pariwisata 
. Pariwisata . Kementerian Negara Pemuda dan 
. Kesenian Olahraga 
. Kebudayaan . Perpustakaan Nasional 

1 1 .  KOMIS! XI . Keuangan . Kementerian Keuangan 
. Perencanaan . Kementerian Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional Pembangunan/Kepala BAPPENAS 
. Perbankan . Bank Indonesia 
. Lembaga Keuangan . Perbankan danlembaga Keuangan 

Bukan Bank Bukan Bank 
. Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) 
. Badan Pusat Statistik (BPS) 
. Setjen BPK RI 
. Lembaga Pembiayaan Ekspor 

Indonesia (LPEI) 
. Lembaga Kebijakan dan 

Pengadaan Barang Jasa 
Pemerintah 

Berdasarkan hasil anal isis surat pengaduan masyarakat yang 

disampaikan Setjen DPR RI, selanjutnya Pimpinan DPR RI memberikan 

arahan dan persetujuan atas analisis surat yang disampaikan Setjen 

DPR RI .  Berdasarkan arahan dan persetujuan Pimpinan DPR RI ,  hasil 

anal isis dan surat tindaklajutnya disampaikan oleh Setjen DPR RI atas 
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nama Pimpinan DPR RI kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti dalam 

rapat-rapat AKD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

Pembahasan surat pengaduan masyarakat terjadi pada 

pelaksanaan tugas dan fungsi AKD dengan tahapannya sebagai 

berikut: 

1 .  Sekretariat AKD menerima hasil analisis surat aspirasi dan 

pengaduan masyarakat dan selanjutnya membuat daftar 

penerimaan hasil analisis surat yang memuat dengan singkat 
pokok isi surat dan segera penyampaikannya kepada Pimpinan 
AKD yang bersangkutan. 

2. Pimpinan AKD dalam forum Rapat Pimpinan membicarakan isi 

surat aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk serta cara 

penyelesaian selanjutnya. 

3. Dalam setiap masa sidang, pada masing-masing Komisi 

telah diagendakan rapat pembahasan surat-surat pengaduan 

masyarakat yang direkomendasikan oleh Pimpinan DPR RI 

untuk dibahas. Pengelolaan surat pengaduan yang disampaikan 

dalam rapat-rapat AKO minimal satu kali dalam satu bulan per 

masa sidang. Namun diluar agenda tersebut, apabila diperlukan 

masing-masing Komisi dapat mengadakan rapat pembahasan 
surat pengaduan masyarakat. 

4. Komisi membahas tindaklanjut surat pengaduan masyarakat 

dalam forum Rapat Kerja (Raker) dengan pasangan kerjanya. 

5. Komisi dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) sesuai dengan 

Peraturan Tata Tertib DPR RI ,  apabila diperlukan pendalaman 
atau penyelesaian segera terhadap permasalahan yang diajukan 
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masyarakat. Selanjutnya Panja membahas tindaklanjut surat 

pengaduan masyarakat dalam forum rapat Panja dengan 

pasangan kerja Komisi. 

6. Oalam hal AKO memberikan rekomendasi atas hasil rapat, surat 

rekomendasi yang ditujukan kepada instansi atau pihak-pihak 

terkait disampaikan melalui Pimpinan OPR RI .  

7. Hasil tindaklanjut surat pengaduan masyarakat oleh AKO 

disampaikan kepada Setjen OPR RI untuk selanjutnya 

disampaikan kepada pemohon. 

8. Khusus pengaduan yang substansinya terkait lintas komisi, maka 

Pimpinan DPR RI dapat merekomendasikan tindaklanjut surat 

pengaduan masyarakat melalui Rapat Gabungan Komisi. 

8. Kebijakan Masa Depan 

Banyak hal yang harus terus dilakukan oleh DPR RI dalam 

rangka meningkatkan penerimaan dan tindaklanjut aspirasi dan 

pengaduan masyarakat. Penyempurnaan sistem terus dilakukan oleh 

Dewan dengan membuka berbagai saluran pengaduan atau aspirasi 

masyarakat dan terekam untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh 

Dewan dengan pendekatan menyeluruh. Sebagaimana diamanatkan 
dalam UU Nomor 14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik 
dan juga kesadaran bahwa DPR merupakan representasi rakyat maka 

upaya mendekatkan Dewan dengan rakyat sudah menjadi keharusan. 

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat menaruh perhatian 

dan kepercayaan yang cukup tinggi pada DPR-RI sebagai lembaga 

perwakilan rakyat yang dapat menampung dan menindaklanjuti aspirasi 

aspirasi masyarakat. 
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Penanganan surat pengaduan masyarakat pada masa yang akan 

datang, harus sejalan dengan perhatian dan kepercayaan masyarakat 

yang cukup tinggi pada DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat 

yang dapat menampung dan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi 
masyarakat. Beberapa kebijakan mendasar di masa depan perlu 
ditetapkan dalam rangka menjadi acuan bagi pengembangan 
penanganan surat pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya. 
Kebijakan di masa depan tersebut diantaranya: 

1 .  Optimalisasi Data Base Pengaduan Masyarakat 

Diversifikasi media penerimaan dan tindaklanjut pengaduan 

masyarakat sudah dilakukan sebagaimana dideskripsikan pada 
bab sebelumnya. Digunakannya media online, masyarakat 
lebih mudah dan cepat menyampaikan berbagai aspirasi ataupun 
masalah yang ingin diadukan kepada DPR RI tanpa harus 

mendatangi gedung DPR RI atau mengirimkan berkas surat 
pengaduan. 

Lebih dari itu masyarakat dapat mengetahui perkembangan 
atas masalah yang disampaikan kepada DPR RI serta 
jawaban atau tanggapan atas tindaklanjut dari permasalahan 
pelapor yang diterimanya melalui email. Untuk itu data base 

pengaduan masyarakat perlu dioptimalkan, sejalan dengan 

meningkatnya penggunaan media online oleh masyarakat dalam 
menyampaikan dan menerima tindaklanjut pengaduan masyarakat 
yang disampaikannya kepada DPR RI .  Kebijakan optimalisasi 
data base pengaduan masyarakat yaitu: 

Menekankan kepada seluruh AKD secara konsisten 

membahas dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui 
media online. 
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Mempermudah identifikasi data base pengaduan 

masyarakat baik yang diterima maupun yang telah 

ditindaklanjuti oleh AKO, sehingga dengan mudah dapat 

dijadikan referensi solusi bagi masyarakat apabila memil iki 

permasalahan yang sama dengan permasalahan yang 

pernah disampaikan masyarakat ke OPR RI .  

Meningkatkan kapasitas jaringan media online pengaduan 

masyarakat agar dapat dengan cepat diakses oleh pelapor 

dan mendokumentasikan pengaduan masyarakat yang telah 

diterima dan ditindaklanjuti oleh AKO. 

Meningkatkan keamanan jaringan media online pengaduan 

masyarakat agar dapat menjaga keutuhan data base 

pengaduan masyarakat dari serangan hacker dan 

creaker atau gangguan dari virus. 

Menyesuaikan pengelolaan data base pengaduan 

masyarakat dengan kemajuan teknologi informasi 

komunikasi agar semakin mempermudah masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasinya ke DPR RI .  

2. Bahan Kunjungan Kerja 

Tindaklanjut surat pengaduan masyarakat pada masa sekarang 

ini ,  memang lebih diarahkan kepada pelaksanaan fungsi dan 

kewenangan Dewan yang diselenggarakan melalui rapat-rapat 

AKO dengan mitra kerjanya. Oleh karena itu pembahasannya 

lebih sering di lakukan di gedung DPR RI .  Pada masa yang 

akan datang perlu dilakukan penambahan metode tindaklanjut 

pengaduan masyarakat, diantaranya melalui kunjungan kerja. 
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Materi surat pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI 

dan telah dianalisis, selanjutnya menjadi materi yang wajib dibawa 

saat dilakukannya kunjungan kerja (kunker) untuk ditindaklanjuti 

langsung ditempat pelapor berada. Beberapa macam kunker yang 

dapat dipergunakan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat 

yaitu: 

a. Kunker Perseorangan 

Kunjungan perseorangan merupakan titik berat dari 

terlaksananya fungsi perwakilan rakyat oleh Anggota Dewan. 

Sebab melalui kunjungan kerja perseorangan, seorang 

anggota dewan dapat memahami permasalahan yang 

dihadapi konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. 

Hasil dari kunjungan kerja perseorangan tersebut kemudian 

akan digunakan sebagai dasar untuk menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat di daerah pemilihannya melalui mekanisme 

rapat-rapat dengan pasangan kerja di tiap-tiap komisi. Jika 

permasalahan yang dihadapi tersebut tidak berada dalam 

wilayah bahasan dimana Anggota Dewan tersebut berada, 

ma a Anggota Dewan yang bersangkutan dapat menitipkan 

permasalahan tersebut kepada Anggota Dewan yang berada 

dalam fraksi yang sama atau kepada Anggota Dewan lainnya 

yang berada dalam komisi yang dimaksud. 

b. Kunker Bersama di Daerah Pemilihan 

Kunker yang di lakukan oleh beberapa anggota DPR yang 

berasal dari daerah pemil ihan yang sama. Filosofi yang 

mendasari kunjungan bersama di daerah pemilihan ini 

adalah sesama wakil rakyat dari satu daerah pemil ihan 
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meskipun berbeda partai politik, tetap harus menyerap dan 

memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 

yang bersangkutan. 

c. Kunker Komisi 

Kunker ini hanya di lakukan atas persetujuan Pimpinan DPR 

oleh satu komisi dalam masa sidang dengan tujuan untuk 

mengetahui suatu performa instansi pemerintah. Pada 

satu masa reses biasanya komisi melalui mekanisme rapat 

intern menentukan daerah pemil ihan yang menjadi tujuan 

kunjungan kerja berdasarkan permasalahan yang terjadi 

sesuai dengan bidang tugas yang ada pada komisi yang 

bersangkutan. 

Kunker Komisi biasanya diikuti oleh beberapa anggota 

Komisi dari daerah pemil ihan dan fraksi yang bervariasi, 
dipimpin oleh Pim pi nan Komisi maupun Anggota Komisi yang 

telah diberikan kewenangan untuk memimpin kunker. 

d. Kunker Gabungan Komisi; 

Kunker yang merupakan kunker lebih dari satu onus: im 

dimaksudkan untuk mendapatkan masukan/data/keterangan 
yang lebih komprehensif baik dari lnstansi Pemerintah di 

daerah maupun masyarakat setempat terkait dengan suatu 

permasalahan yang terjadi. Diharapkan melalui Kunker 

Gabungan Komisi tersebut, permasalahan yang ada 

dimasyarakat dapat dipahami oleh anggota DPR tidak hanya 

dari satu aspek bidang komisi melainkan juga dapat dil ihat 

dari sisi bidang komisi lainnya. 
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e. Kunker yang dipimpin oleh Salah Seorang Pimpinan DPR 

Kunker ini dilakukan apabila terjadi suatu peristiwa yang 
mempunyai ruang lingkup nasional, yang perlu penanganan 
segera. 

f. Kunker Sadan Legislasi 

Kunker ini di laksanakan dalam rangka mencari masukan dari 
daerah terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang 
sedang disusun oleh Sadan Legislasi. 

g. Kunker Sadan Anggaran 

Kunker in i dilaksanakan dalam rangka memantau dana 
perimbangan di daerah. 

3. Program Rumah Aspirasi 

Konsep rumah aspirasi muncul dari pendekatan tingkah laku 
yang dilatar belakangi pertanyaan penting yang datang dari 
perkembangan terakhir dari pendekatan proses, yaitu mengenai 
sampai sejauh mana hasil usaha para wakil yang berupa 
kebijaksanaan itu menciptakan rasa keterwakilan di pihak terwakil. 

Dengan kata lain apakah terwakil merasa cukup terwakili didalam 
kebijaksanaan atau keputusan yang dibuat oleh anggota legislatif. 
Pertanyaan ini mendorong studi yang mempelajari hubungan 
perwakilan diantara wakil dengan terwakil secara behavioral. 
Pada dasarnya pendekatan tingkah laku ini lah yang telah 

menghantarkan dan mendorong perkembangan studi perwakilan 
politik ke tingkat yang telah dicapai hingga saat in i .  lmplementasi 
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efektif dari konsep perwakilan politik ini adalah dalam wujud 

rumah aspirasi yang dapat menampung aspirasi masyarakat di 

daerah. 

Rakyat tak perlu lagi berbondong-bondong menuju gedung DPR 

RI untuk menyampaikan aspirasi. Mereka cukup menyuarakan 

aspirasi di rumah aspirasi yang akan dibangun di setiap daerah 

pemil ihan. Pada Pemilu 2009, terdapat 77 Dapil yang tersebar di 

seluruh Indonesia dan setidaknya menjadi jumlah rumah aspirasi 

yang ada. 

Rumah aspirasi memang tidak hanya bermakna sebuah rumah, 

lebih dari itu rumah aspirasi secara efektif dapat dimaknai sebagai 

tempat berkumpulnya warga masyarakat yang merupakan 

konstituen dari Anggota Dewan dalam dapilnya. Setiap Anggota 

DPR tentunya memahami sekali cara yang paling efektif untuk 

berkomunikasi dengan konstituennya. 

Selain itu setiap Anggota Dewan juga memahami sekali tempat 

yang paling efektif baginya untuk bertemu dengan konstituennya 

untuk menghimpun dan menyerap serta memperjuangkan aspirasi 

masyarakat. 

Kebijakan mendasar yang terkait dengan interaksi Anggota Dewan 

dalam menghimpun, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi atau 

pengaduan masyarakat konstituennya pada rumah aspirasi yaitu: 

Setiap Anggota Dewan yang berasal dari dapil yang sama 

dan tidak dibedakan atas asal fraksinya, memil iki kewajiban 

untuk menghimpun, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi 

dan pengaduan masyarakat. 
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Mengidentifikasi aspirasi dan pengaduan masyarakat 

atas bidang tugas komisi-komisi di DPR RI dan 

menindaklanjutinya dengan memasukkan aspirasi dan 

pengaduan tersebut dalam agenda rapat-rapat komisi 

terkai . 

Menindaklanjuti dalam rapat komisi, seandainya bidang 

masalah yang disampaikan masyarakat adalah sama 

dengan bidang masalah dalam komisi tempat dimana 

Anggota Dewan yang bersangkutan bertugas. 

Memantau tindaklanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat 

dalam rapat komisi yang terkait dengan bidang masalah 

yang disampaikan dalam aspirasi dan pengaduan 

masyarakat tersebut. 

Menyampaikan kembali keseluruhan hasil tindaklanjut 

aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada konstituennya 

melalui rumah aspirasi. 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait dengan 

peran pengadministrasian aspirasi masyarakat yang 

senantiasa di dasarkan kepada pemenuhan kebutuhan 

tindaklanjut aspirasi masyarakat oleh Anggota Dewan dari 

daerah pemil ihan yang terkait. 

Kegiatan administrasi meliputi penerimaan aspirasi 

masyarakat, penyusunan intisari masalah, melengkapi 

aspirasi masyarakat dengan data terkait, menerima 

tindaklanjut aspirasi masyarakat dari Anggota Dewan 

yang bersangkutan, mendistribusikan tindaklanjut aspirasi 
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kepada masyarakat yang bersangkutan, serta melakukan 

rekapitulasi penerimaan dan tindaklanjut aspirasi masyarakat 

untuk kepentingan Anggota Dewan dari daerah pemil ihan di 

maksud. 
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BABIV 

HARAPAN MASYARAKAT DAN RESPON DPR 

A. Aspirasi Rakyat 

Berdasarkan sistem pemilu yang telah dilaksanakan, Anggota Dewan 

Periode 2009-2014 diharapkan dapat mempertanggungjawabkan 

keterwakilannya dengan memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai 

macam pengaduan ataupun aspirasi masyarakat atau konstituen. 

Jika sebelumnya pengaduan masyarakat dan aspirasi masyarakat 

disampaikan dalam bentuk yang terbatas antara lain melalui surat 

pengaduan masyarakat, berkunjung langsung ke DPR-RI, dan mengikuti 

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi-komisi DPR 

RI terkait, maka sejak Mei 20 1 1 ,  Dewan mencoba membuka akses lain 

yaitu melalui pesan singkat dan situs resmi Dewan yang dapat dipantau 

langsung dalam jaringan atau online. 

Memang diperlukan waktu yang panjang dan komitmen yang kuat 

dari kita semua untuk bersama mengawal demokrasi. DPR RI dan 

Anggota Dewan senantiasa berupaya sekuat tenaga dalam menjalankan 

perannya sebagai ujung tombak yang memperjuangkan aspirasi rakyat. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa DPR-RI baik secara individu 

maupun lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam 

menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR-RI Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 160 ayat (3) 

huruf f, Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD Pasal 71 huruf s. 
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1 .  Tahun 2009 

Kesadaran untuk secara maksimal menghimpun, menyerap 

dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, menjadi 

tekat utama dari DPR RI periode 2009-2014 baik secara intitusional 

maupun oleh pribadi Anggota Dewan yang bersangkutan. 

Hal ini sangat beralasan mengingat kehadiran Anggota Dewan 

di gedung wakil rakyat ini benar-benar ditentukan oleh suara 

terbanyak yang dipi l ih langsung oleh rakyat pemil ih . Karena itu 

berbagai janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye pemilu 

yang telah lalu, perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja 

institusi maupun kinerja Anggota DPR RI yang harus maksimal. 

Masyarakatpun menaruh harapan yang besar kepada kinerja 

Dewan, khususnya dalam menampung dan memperjuangkan 

aspirasi masyarakat. Meski tidak dipungkiri juga, masih ada 

masyarakat yang meragukan kinerja Anggota DPR RI saat in i .  

Mereka bisa saja menilai, DPR RI yang sekarang tidak jauh berbeda 

kinerjanya dengan DPR RI periode sebelumnya. 

Meskipun demikian DPR RI baik secara institusional maupun 

masing-masing Anggota Dewan, tetap memiliki kewajiban 

menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan 

dalam konstitusi, UU dan Peraturan Tata Tertib DPR RI ,  termasuk 

dalam menerima dan menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat. 

Deskripsi atas kinerja Dewan dalam menerima dan menindaklanjuti 

surat pengaduan masyarakat pada tahun pertama keanggotaan 

DPR RI periode ini adalah sebagai berikut: 
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TABEL 5 

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 
MELALUI SURAT PER BIDANG PIMPINAN 

TAHUN 2009 

NO. BIDANG PIMPINAN JUMLAH 

1  POLITIK DAN KEAMANAN 58 

2 KESEJAHTERAAN RAKYAT 20 
3 INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN 1 1  

4  EKONOMIDANKEUANGAN 5 

Jumlah 94 

• POLITIK DAN KEAMANAN • KESEJAHTERAAN RAKYAT 

• INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN a EKONOMI DAN KEUANGAN 

Pada awal masa keanggotaan DPR RI periode 2009-2014, surat 
pengaduan masyarakat yang pal ing banyak (62%) diterima DPR 

RI adalah surat pengaduan masyarakat yang masuk dalam bidang 
polit ik dan keamanan. Sedangkan bidang masalah yang paling 
sedikit disampaikan melalui surat pengaduan masyarakat adalah 

ekonomi dan keuangan (6%). 
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Hakekatnya seluruh masyarakat Indonesia memil iki kesempatan 

untuk menyampaikan berbagai keluhan atau saran atau kritiknya 

kepada DPR RI melalui surat pengaduan masyarakat. Hal in i dapat 

diketahui berdasarkan data surat pengaduan masyarakat yang 

masuk ke DPR RI berdasarkan daerah asal pengirim surat. 

TABEL 6 

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 
MELALUI SURAT PER DAERAH 

TAHUN 2009 

NO. DAERAH/PROVINSI JUMLAH 

1  OKI JAKARTA 24 

2 JAWATIMUR 14 

3  JAWA BARAT 1 3  

4  SUMATERA UTARA 8 

5 LAIN-LAIN 35 

Jumlah 94 

35 

30 

DKIJAKARTA JAWATIMUR JAWABARAT SUMATERA LAIN-LAIN 

UTARA 

50 



Data penerimaan surat pengaduan masyarakat yang diterima 

DPR RI berdasarkan daerah asal pengirim surat menunjukan, 

OKI Jakarta merupakan daerah asal pengirim surat pengaduan 

masyarakat yang pal ing banyak (26%) diterima DPR RI, disusul 

kemudian Jawa Timur ( 15%) dan Jawa Barat ( 14%) .  

Kita semua tentunya perlu mengetahui secara spesifik, surat 

pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI berdasarkan 

bidang permasalahannya. Setelah di identifikasi terdapat 12  

identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan surat pengaduan 

masyarakat yaitu pol it ik/hukum, tanah/rumah/bangunan, sosial/ 

budaya, ekonomi/keuangan, aparatur negara/kepengawaian, 

perburuhan/tenaga kerja, kehutanan, pendidikan, l ingkungan h idup, 

agama, kesehatan dan lainnya. 

TABEL 7 

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI SURAT BERDASARKAN PERMASALAHAN 

TAHUN 2009 

NO. BIDANG MASALAH JUMLAH 

1  POLITIK/HUKUM 38 

2 TANAH/RUMAH/BANGUNAN 20 

3 SOSIAL/BUDAYA 1 1  

4  EKONOMI/KEUANGAN 7 

5 APARATUR NEGARA/KEPEGAWAIAN 6 

6 PERBURUHAN/TENAGA KERJA 5 

7 KEHUTANAN 3 

8 PENDIDIKAN 2 

9 LINGKUNGAN HIDUP 1  

1 0  A GAMA 1 

1 1  KESEHATAN 0 

12  LAIN-LAIN 0 

Jumlah 94 
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Bidang masalah politik dan hukum adalah identifikasi masalah 

yang pal ing banyak disampaikan masyarakat melalu i surat 
pengaduan masyarakat yaitu sebanyak 41 % dari seluruh surat 

pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI .  Selanjutnya disusul 
oleh bidang masalah tanah/rumah/bangunan dan bidang masalah 
sosial/budaya. ldentifikasi masalah yang paling sedikit disampaikan 
masyarakat melalui surat pengaduan masyarakat yaitu bidang 

masalah pendidikan dan l ingkungan h idup, masing-masing sebesar 

1 % dari seluruh surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI .  

Surat pengaduan masyarakat yang telah diterima DPR 

RI ,  selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku harus 
segera diteruskan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKO) untuk 
dit indaklanjuti sesuai dengan bidang masalah yang ditangani 

AKO. Satu surat pengaduan masyarakat pada umumnya memang 

ditujukan langsung kepada satu AKO yang bidang tugasnya sesuai 

dengan permasalahan yang diajukan. Namun demikian tidak 
menutup kemungkinan, satu surat pengaduan masyarakat dapat 
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diteruskan kepada dua AKO karena bidang masalahnya perlu 

diselesaikan sesuai dengan bidang tugas AKO masing-masing. 

TABEL 8 

SURAT TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT 
YANG DITERUSKAN KEPADA AKD 

TAHUN 2009 

NO. ALAT KELENGKAPAN DEWAN JUMLAH 

1 KOMISI I 4 

2 KOMISI I I  40 

3 KOMISI I l l  52 

4 KOMISI IV 3 

5 KOMISI V 1 

6 KOMISI VI 3 

7 KOMISI VII 1 

8 KOMISI VI I I  5 

9 KOMISI IX 14  

10  KOMISI X 3 

1 1  KOMISI XI 3 

1 2  BALEG, PANGGAR, BK, FRAKSI 7 

Jumlah 136 

60  
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Surat pengaduan masyarakat berdasarkan bidang masalahnya, 

paling banyak diteruskan kepada Komisi I l l  DPR RI yaitu sebanyak 

39% dari seluruh surat pengaduan masyarakat yang diteruskan 

kepada AKO. 

Selanjutnya di ikuti oleh komisi I I  DPR RI sebanyak 30% dan 

Komisi IX DPR RI sebanyak 1 1  % dari seluruh surat pengaduan 

masyarakat yang diteruskan kepada AKO. Sedangkan bidang 

masalah yang paling sedikit (1 %) diteruskan kepada AKO adalah 

bidang masalah yang terkait dengan tugas Komisi V DPR RI dan 

Komisi VI I DPR RI .  

Secara keseluruhan jumlah penerimaan surat pengaduan 

masyarakat yang diterima DPR RI pada tahun 2009 memang belum 

begitu banyak. Walaupun demikian dari jumlah surat pengaduan 

masyarakat yang belum begitu banyak tersebut, DPR RI setidaknya 

mampu mengidentifikasi masalah-masalah aktual yang disampaikan 

melalui surat pengaduan masyarakat. Dua bidang masalah 

yang paling banyak diadukan masyarakat, seperti tahun-tahun 

sebelumnya memang masih banyak diduduki oleh bidang masalah 

hukum dan pertanahan. 

Kondisi ini tidak menyurutkan kesungguhan DPR RI untuk 

menganalisis dan menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat 

yang diterimanya. Karena itu satu bidang masalah, jika memang 

terkait dengan beberapa lintas bidang tugas AKO, maka masing 

masing AKO yang bersangkutan wajib untuk menindaklanjutinya. 

Kesungguhan ini datang dari kesadaran bahwa DPR RI adalah 

mil ik rakyat dimana Anggota Dewan yang duduk di dalamnya dipi l ih 

oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak. Harapan dan kepercayaan 
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masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat mil iknya, harus 

dijaga dan diperjuangkan secara konsisten dan maksimal oleh para 

wakil rakyat yang duduk di DPR RI .  

2. Tahun 2010 

DPR RI berharap surat pengaduan masyarakat yang diterima 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini 

sesungguhnya menunjukkan masyarakat memil iki harapan yang 

besar kepada DPR RI untuk mampu menerima dan memperjuangkan 

berbagai aspirasi atau permasalahan yang diadukannya. 

Sedangkan bagi DPR RI, kondisi ini berarti menjadi motivasi 

positif sekaligus sebagai pemicu untuk terus memaksimalkan 

kinerjanya terutama dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat. 

TABEL 9 

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 
MELALUI SURAT PER BIDANG PIMPINAN 

TAHUN 2010 

NO. BIDANG PIMPINAN JUMLAH 

1 POLITIK DAN KEAMANAN 63 

2 KESEJAHTERAAN RAKYAT 14  

3 INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN 4 

4 EKONOMIDANKEUANGAN 6 

Jumlah 87 
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• POLITIK DAN KEAMANAN • KESEJAHTERAAN RAKYAT 

• INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN • EKONOMI DAN KEUANGAN 

Pada tahun 2010 surat pengaduan masyarakat yang diterima 

DPR RI apabila dikaitkan dengan bidang tugas pada Pimpinan DPR 

RI, paling banyak (73%) terkait dengan bidang masalah politik dan 

keamanan. Disusul kemudian bidang masalah kesejahteraan rakyat 

(16%) ,  bidang masalah ekonomi dan keuangan (7%), dan bidang 

masalah industri dan pembangunan (5%) dari keseluruhan surat 

pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI .  

Seperti tahun yang lalu, surat pengaduan masyarakat yang 

masuk ke DPR RI juga diidentifikasikan atas daerah asal pengirim 

surat pengaduan masyarakat tersebut. DPR RI berharap semua 

warga masyarakat di seluruh Indonesia dapat menyampaikan 

surat pengaduannya kepada DPR RI ,  sebagai wujudnya kecintaan 

masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat yang mulia ini . 

Oleh karena itu identifikasi atas daerah asal surat pengaduan 

masyarakat ke DPR RI ,  dilakukan berdasarkan lingkup provinsi 
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tempat di mana masyarakat yang menyampaikan surat 

pengaduannya tersebut berasal. 

TABEL10 

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI SURAT PER DAERAH 
TAHUN 2010 

NO. BIDANG PIMPINAN JUMLAH 

1 OKI JAKARTA 19  

2 SUMATERA UTARA 1 5  

3  JAWATIMUR 1 0  

4  JAWABARAT 8 

5 LAIN-LAIN 35 

Jumlah 87 

UTARA 

OKI Jakarta dan Sumatera Utara termasuk provinsi tempat 

masyarakat yang paling banyak menyampaikan surat pengaduan 
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masyarakat ke DPR RI masing-masing sebesar (22%) dan (18%) 

dari keseluruhan total surat pengaduan masyarakat yang diterima 

DPR RI .  Sedangkan Jawa Barat adalah provinsi tempat masyarakat 

yang paling sedikit ( 10%) dari keseluruhan total surat pengaduan 

masyarakat yang diterima DPR RI .  

Seperti tahun-tahun yang la lu , DPR RI tetap merasa perlu untuk 

melakukan identifikasi surat pengaduan masyarakat berdasarkan 

bidang permasalahan yang disampaikan masyarakat. 

Ketepatan dalam mengidentifikasi bidang masalah ini 

dimaksudkan memberikan kesempatan kepada semua AKO untuk 

menerima dan menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat yang 

diterima DPR RI .  

TABEL 11  

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI SURAT BERDASARKAN PERMASALAHAN 

TAHUN 2010 

NO. BIDANG MASALAH JUMLAH 

1 TANAH/RU MAH/BANG U NAN 30 

2 POLITIK/HUKUM 24 

3 EKONOMI/KEUANGAN 7 

4 SOSIAL/BUDAYA 6 

5 PERBURUHAN/TENAGA KERJA 6 

6 KESEHATAN 5 

7 Al-'AKAI UK Nt:GAKA/Kt:PEGAWAIAN 5 

8 PENDIDIKAN 1 
9 LINGKUNGAN HIDUP 0 
10  KEHUTANAN 0 
1 1  A GAMA 0 
12  LAIN-LAIN 3 

Jumlah 87 
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Bidang masalah pertanahan masih mendominasi bidang 

masalah pada surat pengaduan masyarakat yang diterima OPR 

RI .  Pada tahun ini sebanyak (34%) dari total surat pengaduan 

masyarakat yang diterima OPR RI berkaitan dengan bidang masalah 

pertanahan. Selanjutnya di ikuti oleh bidang masalah politik/hukum 

serta bidang masalah ekonomi/keuangan. Sedangkan bidang 

masalah pendidikan pada tahun ini termasuk bidang masalah yang 

paling sedikit disampaikan pada surat pengaduan masyarakat. 

ldentifikasi bidang masalah surat pengaduan masyarakat yang 

diterima OPR RI ,  memang pada akhirnya memudahkan tindaklanjut 

surat pengaduan pengaduan masyarakat yang harus ditangani 

oleh AKO terkait. Bisa saja satu surat pengaduan masyarakat 

perlu ditangani oleh beberapa AKO yang sesuai dengan masalah 

pada surat pengaduan masyarakat tersebut. Semua AKO memil ik i 

tanggungjawab untuk menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat 

sesuai dengan bidang masalah yang ditanganinya. OPR RI 
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senantiasa meningkatkan kinerjanya yang salah satunya diwujudkan 

dalam menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat. 

TABEL12 

SURAT TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT 

YANG DITERUSKAN KEPADA AKD 

TAHUN 2010 

NO. BIDANG MASALAH JUMLAH 

1 KOMISI  I  9 

2 KOMISI I I  36 

3 KOMISI I l l  28 

4 KOMISI IV 5 

5 KOMISI V 3 

6 KOMISI VI 10  
7 KOMISI VII 2 
8 KOMISI V I I I  3 

9 KOMISI IX 6 
1 0  KOMISI X 1 
1 1  KOMISI XI 3 

12  BALEG PANGGAR, BK, FRAKSI 7 

Jumlah 1 1 3  
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Wajar bi la Komisi I I  OPR RI menerima paling banyak (32%) 

surat pengaduan masyarakat yang diteruskan kepada AKO, 

mengingat bidang masalah pertahanan sebagaimana dijelaskan 

pada data terdahulu merupakan bidang masalah yang paling banyak 

diadukan masyarakat ke OPR RI .  AKO berikutnya yang banyak 

menerima (25%) surat pengaduan masyarakat yang diteruskan 
kepada AKO adalah Komisi I l l  OPR RI karena terkait dengan 

banyak bidang masalah hukum diadukan melalui surat pengaduan 

masyarakat. Sedangkan Komisi X OPR RI merupakan AKO yang 

paling sedikit (1 %) menerima surat pengaduan masyarakat yang 

diteruskan kepada AKO. 

Secara keseluruhan jumlah total surat pengaduan masyarakat 

yang diterima OPR RI pada tahun 2010 sedikit lebih rendah dari pada 
yang diterima OPR RI pada tahun 2009. Hal ini tentunya menjadi 

bahan evaluasi bagi OPR RI untuk meni lai kinerjanya terutama dalam 

menerima dan menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat. Perlu 

dilakukan pembenahan untuk lebih menyempurnakan mekanisme 

penerimaan surat pengaduan masyarakat yang disusun dalam 
sebuah pedoman umum pengelolaan surat pengaduan masyarakat. 

Penataan mekanisme pengelolaan surat pengaduan masyarakat 

sebagaimana diatur dalam pedoman in i ,  nantinya dimaksudkan lebih 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan dan tindaklanjut 

surat pengaduan masyarakat yang diterima OPR RI .  

3. Tahun 2011 

Peningkatan efektivitas dan efisiensi penerimaan dan 

tindaklanjut surat pengaduan masyarakat, dilakukan melalui analisa 
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yang mendalam terhadap berbagai kendala yang ditemukan 

selama ini .  Pada tahun 2011 dengan disahkannya Pedoman 

Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat OPR RI, 

prosedur pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat semakin 

disempurnakan. 

Lebih dari itu ditetapkan juga indikator kinerja yang diperlukan 

untuk mengukur tingkat kinerja AKO dalam melaksanakan fungsi 

dan tugasnya dalam menyerap serta menindaklanjuti aspirasi dan 

pengaduan masyarakat. 

Selanjutnya agar dalam pelaksanaannya terkoordinasi 

dengan baik, maka diatur pula pola hubungan tata kerja antara 

sesama AKO maupun dengan Setjen OPR RI .  Secara keseluruhan 

penyempurnaan sistem ini dimaksudkan semakin mempermudah 

masyarakat dalam menyampaikan surat pengaduan masyarakat 

ke OPR RI .  Sedangkan dari sisi kuantitas, OPR RI berharap jumlah 

surat pengaduan masyarakat yang diterima OPR RI pada tahun ini 

akan meningkat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. 

TABEL 1 3  

SURAT PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI SURAT PER BIDANG PIMPINAN 

TAHUN 2011 

NO. BIDANG PIMPINAN JUMLAH 

1 POLITIK DAN KEAMANAN 2710 

2 KESEJAHTERAAN RAKYAT 392 

3 INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN 209 

4 EKONOMIDANKEUANGAN 125 

Jumlah 3436 
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• POLITIKDAN KEAMANAN • KESEJAHTERAAN RAKYAT 

• INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN • EKONOMI DAN KEUANGAN 

Perbaikan sistem penerimaan dan penanganan surat pengaduan 

masyarakat ternyata berdampak pada peningkatan penerimaan 

surat pengaduan masyarakat ke DPR RI yang cukup signif ikan. 

Sampai dengan akhir bulan Desember 2011 telah diterima 3436 

surat pengaduan masyarakat oleh DPR RI ,  dimana paling banyak 
(78,87%) masalah yang diajukan masyarakat terkait dengan tugas 

Pimpinan DPR RI bidang politik dan keamanan. Disusul kemudian 

bidang kesejahteraan rakyat, industri dan pembangunan, serta yang 

paling sedikit (3,64%) adalah terkait dengan tugas pimpinan DPR RI 

bidang ekonomi dan keuangan. 

Kenaikan jumlah surat pengaduan masyarakat yang diterima 
DPR RI juga perlu dil ihat dari daerah asal pengirim surat pengaduan 

tersebut. DPR RI berharap daerah asal pengirim surat pengaduan 

masyarakat ke DPR RI menjadi lebih bervariasi, sebagai bukti 

kecintaan masyarakat terhadap wakilnya yang duduk di gedung 

wakil rakyat. 
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TABEL 14 

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI SURAT PER DAERAH 

PERIODE TAHUN 2011 

NO. BIDANG PIMPINAN JUMLAH 

1 OKI JAKARTA 697 

2 SUMATERA UTARA 474 

3 JAWATIMUR 390 

4 JAWABARAT 341 

5 LAIN-LAIN 1392 

Jumlah 3436 
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Daerah asal surat pengaduan masyarakat yang pal ing banyak 

(20,28%) diterima DPR RI adalah berasal dari OKI Jakarta. Disusul 

kemudian dari daerah asal Sumatera Utara dan Jawa Timur serta 

Jawa Barat. Meskipun demikian daerah-daerah lain di Indonesia 

juga merupakan daerah asal surat pengaduan masyarakat yang 

dikirimkan ke DPR RI ,  walau jumlahnya tidak sebanyak keempat 
daerah tersebut. 

64 



Surat pengaduan masyarakat yang diterima OPR RI ,  pada 

umumnya memang ditujukan kepada Ketua OPR RI ,  walaupun isi 

surat pengaduannya bisa jadi terkait dengan bidang masalah AKO 

terkait. Namun demikian ada juga surat pengaduan masyarakat 

yang ditujukan langsung kepada AKO yang terkait dengan bidang 

masalah surat pengaduan masyarakat tersebut. Namun demikian 

pada tahun 2011 ini , OPR RI banyak menerima surat pengaduan 

masyarakat yang materi isi suratnya tidak ditujukan kepada OPR RI ,  

namun materinya hanya bersifat tembusan saja. 

OPR RI tidak membeda-bedakan surat pengaduan masyarakat 

seperti ini .  DPR RI tetap merasa surat pengaduan masyarakat ini 

adalah suara rakyat yang harus diperhatikan dan diperjuangkan. 

Oleh karena itu OPR RI tetap memperlakukan sama surat 

pengaduan masyarakat yang materinya bersifat tembusan. 

Surat tersebut tetap dianal isis dan ditindaklanjuti oleh AKO 

sebagai salah satu bahan dalam pelaksanaan rapat kerja atau rapat 

dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum. 

TABEL 1 5  

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI SURAT PER TUJUAN SURAT 

TAHUN 2011 

NO. TUJUAN SURAT JUMLAH 

1 KETUADPR RI 683 

2 ALAT KELENGKAPAN DEWAN 4 1 0  

3  LAIN-LAIN (TEMBUSAN) 2343 

Jumlah 3436 
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• KETUA OPR RI • ALAT KELENGKAPAN DEWAN • LAIN-LAIN (TEMBUSAN) 

Surat pengaduan masyarakat yang materinya bersifat tembusan, 

memang paling banyak (68, 19%) disampaikan masyarakat ke OPR 

RI .  Selanjutnya disusul surat pengaduan masyarakat yang ditujukan 

kepada Ketua OPR RI (20%) dan surat pengaduan masyarakat yang 

ditujukan kepada AKO (12%) 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, surat pengaduan masyarakat 

yang diterima OPR RI juga diklasifikasikan berdasarkan bidang 

masalahnya. Hal ini akan mempercepat tindaklanjut surat pengaduan 

masyarakat oleh AKO. 

Kejelasan bidang masalah pada surat pengaduan masyarakat 

in i ,  juga membantu AKO untuk menyusun agenda rapat-rapatnya 

pada masa sidang serta agenda saat dilakukannya kunjungan kerja 

pada masa reses. 

66 



TABEL 1 6  

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI SURAT BERDASARKAN PERMASALAHAN 

TAHUN 2011 

NO. BIDANG MASALAH JUMLAH 

1 POLITIK HUKUM 2036 

2 TANAH/RU MAH/BAN GU NAN 581 

3 EKONOMI/KEUANGAN 142 

4 PERBURUHAN/TENAGA KERJA 1 1 9  

5  APARATUR NEGARA/KEPEGAWAIAN 123 

6 SOSIAL/BUDAYA 107 

7 Lll'J\.JKUNGAN HIUUI-' 4!:! 

8 PENDIDIKAN 40 

9 KEHUTANAN 37 
1 0  A GAMA 33 
1 1  KESEHATAN 21 

12  LAIN-LAIN 148 

Jumlah 3436 

•.. - ... w-,·- 

Bidang masalah politik dan hukum merupakan bidang masalah 

yang paling banyak (59,25%) diajukan masyarakat pada surat 

pengaduan masyarakat ke DPR RI .  Selanjutnya disusul oleh bidang 
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masalah pertanahan, ekonomi, serta tenaga kerja. Sedangkan 

bidang masalah kesehatan termasuk bidang masalah yang pal ing 

sedikit (kurang dari 1 % ) diajukan masyarakat pad a surat pengaduan 

masyarakat ke OPR RI .  

Setiap surat pengaduan masyarakat yang diterima OPR RI ,  

perlu segera ditindaklanjuti khususnya oleh AKO yang bidang 

tugasnya sesuai dengan bidang masalah pada surat pengaduan 

masyarakat tersebut. OPR RI memil iki kepentingan yang besar untuk 

menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat, karena posisinya 

sebagai lembaga perwakilan rakyat. 

Ada korelasi yang positif bila OPR RI mampu dengan optimal 

menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat, maka hal ini dapat 

lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada OPR RI .  

Tidak hanya surat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada 

OPR RI, tindaklanjutnya juga dilakukan terhadap surat pengaduan 

masyarakat yang bersifat tembusan. 

Permasalahan yang disampaikan melalui tembusan tersebut 

digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi AKO dalam 

melaksanakan fungsi dan wewenangnya. 
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TABEL17 

SURAT TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT 

YANG DITERUSKAN KEPADA KOMISI-KOMISI 

TAHUN 2011 

NO. KOMISI SURAT TUJUAN SURAT TEMBUSAN 

1 KOMISI I 1 5  58 

2 KOMISI I I  1 1 3  374 

3 KOMISI I l l  318 1145 

4 KOMISI IV 34 1 1 7  

5  KOMISI V 10  62 

6 KOMISI VI 23 58 

7 KOMISI VII 1 8  84 

8 KOMISI VI I I  6 36 

9 KOMISI IX 1 5  67 

10  KOMISI X 18  42 

1 1  KOMISI XI 1 5  85 

Jumlah 585 2128 
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Sesuai dengan identifikasi masalah surat pengaduan 

masyarakat yang paling banyak diterima DPR RI ,  maka Kornisi 
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I l l  D P R  R I  merupakan AKO yang p a l i n g  banyak m e n e r i m a  surat 

pengaduan masyarakat m a u p u n  yang bersifat t e m b u s a n ,  u n t u k  

k e m u d i a n  d i t i n d a k l a n j u t i .  D i s u s u l  k e m u d i a n  oleh Komisi I I  D P R  R I  

yang salah bidang masalah yang d i t a n g a n i n y a  terkait d e n g a n  b i d a n g  

m a s a l a h  p e rt a h a n a n .  

Sesuai d e n g a n  semangat D P R  RI untuk memberikan 

k e m u d a h a n  bagi masyarakat d a l a m  m e n y a m p a i k a n  p e n g a d u a n  

masyarakat, maka pada t a h u n  i n i  telah d i t a m b a h  m e d i a  

k o m u n i k a s i n y a  yaitu Sistem lnformasi Aspirasi dan P e n g a d u a n  

Masyarakat D P R  RI m e l a l u i  h t t p : / / p e n g a d u a n . d p r . g o . i d / .  P e n g g u n a a n  

sistem informasi u n t u k  membantu p e l a k s a n a a n  tugas dan fungsi 

Dewan, s e s u n g g u h n y a  berangkat dari pemikiran k h u s u s n y a  

m e n g e n a i  sistem p e m i l u  yang telah berhasil m e n g h a n t a r k a n  Anggota 

D P R  R I  d u d u k  sebagai wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak. 

Realita i n i  otomatis meningkatkan fungsi keterwakilan D P R  R I  d a l a m  

menyuarakan d a n  memperjuangkan aspirasi masyarakat, l e b i h  

k h u s u s  lagi konstituen m a s i n g - m a s i n g  yang d i w a k i l i n y a .  

TABEL 1 8  

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI WEBSITE PER DAERAH 

PERIODE MEI - DESEMBER 2011 

NO. DAERAH/PROVINSI JUMLAH 

1 DKI JAKARTA 91 

2 JAWABARAT 145 

3 JAWATIMUR 83 

4 JAWA TENGAH 67 

5 LAIN-LAIN 209 

Jumlah 595 
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Respons yang sangat baik terlihat dari pemanfaatan saluran 

komunikasi online in i untuk penyampaian pengaduan masyarakat 

ke OPR RI .  Baru 6 (enam) bulan sejak diresmikan, jumlah 

pengaduan masyarakat yang diterima melalui media ini sudah 

berjumlah 582 pengaduan masyarakat, dimana paling banyak (25%) 

berasal dari Jawa Barat yang selanjutnya diikuti daerah OKI Jakarta, 

Jawa Timur dan Jawa tengah. 

Seperti juga pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui 

surat pengaduan masyarakat, maka pengaduan masyarakat 

yang disampaikan melalui media online juga diidentifikasikan 

berdasarkan tujuannya. Ada yang ditujukan kepada Ketua OPR RI, 

AKO dan pengaduan yang materinya bersifat tembusan. 

TABEL 1 9  

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 
MELALUI WEBSITE PER TUJUAN SURAT 

PERIODE MEI - DESEMBER 2011 

NO. TUJUAN SURAT JUMLAH 

1 KETUADPR RI 193 
2 ALAT KELENGKAPAN DEWAN 400 

3 LAIN-LAIN (TEMBUSAN) 2 

Jumlah 595 
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• KETUA DPR RI • ALAT KELENGKAPAN DEWAN • LAIN·LAIN 

Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui media onl ine, 

paling banyak (66%) ditujukan kepada AKO yang kemudian diikuti 

oleh pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Ketua OPR RI 

(33%). Sedangkan pengaduan masyarakat yang materinya bersifat 

tembusan, paling sedikit (kurang dari 1 % ) diterima OPR RI melalui 

media onl ine. 

Pengaduan masyarakat yang sampaikan melalui website juga 

diidentifikasikan berdasarkan bidang masalahnya, sebagaimana 

dilakukan pada pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui 

surat pengaduan masyarakat. Tujuannya untuk mempercepat 

tindaklanjut pengaduan masyarakat oleh AKO. 
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TABEL 20 

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI WEBSITE BERDASARKAN PERMASALAHAN 

PERIODE MEI - DESEMBER 2011 

NO. BIDANG MASALAH JUMLAH 

1 POLITIK HUKUM 102 

2 APARATUR NEGARA/KEPEGAWAIAN 79 

3 PENDi Di KAN 60 

4 PERBURUHAN/TENAGA KERJA 37 

5 TANAH/RUMAH/BANGUNAN 33 

6 EKONOMI/KEUANGAN 30 

7 SU::ilAL/BUDAYA 1 3  

8  A GAMA 12  

9  KESEHATAN 12  

1 0  KEHUTANAN 9 

1 1  LINGKUNGAN HIDUP 6 

1 2  LAIN-LAIN 202 

Jumlah 595 

Bidang masalah politik dan hukum merupakan bidang masalah 

yang paling banyak (18%) diadukan masyarakat melalui media 

onl ine. Selanjutnya bidang yang terkait dengan masalah aparatur 

negara atau kepegawaian merupakan bidang masalah berikutnya 

yang banyak (14%) diadukan masyarakat ke DPR RI .  
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Sedangkan bidang masalah l ingkungan hidup merupakan 

bidang masalah yang paling sedikit (1 %) diadukan masyarakat ke 

OPRR I .  

Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui website juga 

diteruskan kepada AKO untuk ditindaklanjuti. Tentunya hal ini sangat 

tergantung kepada hasil indentifikasi masalah terhadap pengaduan 

masyarakat yang diterima DPR RI .  Satu materi pengaduan 

masyarakat akan diteruskan kepada AKO yang bidang tugasnya 

terkait dengan masalah pada pengaduan masyarakat tersebut. 

Namun demikian bisa saja, satu pengaduan masyarakat 

diteruskan kepada beberapa AKO yang bidang tugasnya terkait 

dengan masalah pada pengaduan masyarakat tersebut. 

TABEL 21 

SURAT MASUK PENGADUAN MASYARAKAT 

MELALUI WEBSITE YANG DITERUSKAN KEPADA AKD 

PERIODE MEI - DESEMBER 2011 

NO. ALAT KELENGKAPAN DEWAN JUMLAH 

1 KOMISI I 19  

2  KOMISI I I  83 

3 KOMISI I l l  52 

4 KOMISI IV 14  

5  KOMISI V 38 

6 KOMISI VI 12  

7  KOMISI VII 1 8  

8  KOMISI VI I I  1 7  
9  KOMISI IX 42 
1 0  KOMISI X 43 
1 1  KOMISI XI 20 
12  BALEG BAMUS PANGGAR BK KETUA DPR 45 

Jumlah 595 
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Jumlah total pengaduan masyarakat yang diteruskan kepada 

AKO berjumlah 550 pengaduan masyarakat. Jumlah total in i 

berkurang dari jumlah total pengaduan masyarakat yang terima DPR 

RI melalui media online yaitu sebesar 595 pengaduan masyarakat. 

Hal ini disebabkan, banyak dari pengaduan masyarakat ini yang 

tidak menyertakan data-data pendukung dari masalah yang diadukan 

tersebut. Secara urnurn, Komisi 1 1 ,  Komisi I l l ,  dan Komisi X DPR RI 

merupakan AKD yang banyak menerima pengaduan masyarakat 

melalui media online ini .  

Diversifikasi media yang dapat digunakan masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduannya ke DPR RI ,  juga dapat di lakukan 

melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor 0811  944 33 44. 

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat semakin mudah untuk 

menyampaikan pengaduannya kepada DPR RI .  Pengaduan dengan 

data pengirim yang lengkap akan ditindak lanjuti oleh DPR RI. 

75 



TABEL 22 

ASPIRASI MELALUI SMS 

PERIODE MEI - DESEMBER 2011 

NO. BULAN JUMLAH 

1 MEI 2701 
2 JUNI 2571 

3 JULI 1255 

4 AGUSTUS 1 128  

5  SEPTEMBER 1273 
6 OKTOBER 6787 
7 NOVEMBER 2608 
8 DESEMBER 3024 

Jumlah 21347 

siatsn SMS Per Bulan 

tanun 2011 

" -c 

5.600 

7.000 

1 400 

. 

Q 

" "' 

4 2 0 

� 

1 2800 

Seperti juga pengaduan masyarakat melalui media onl ine, maka 

jumlah pengaduan masyarakat yang diterima melalui SMS mencapai 

jumlah total 2134 7  pengaduan dimana pada bu Ian Oktober diterima 

6787 pengaduan melalui SMS. Setiap SMS yang diterima DPR RI 

selanjutnya ditindaklanjuti oleh AKO dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya. Namun demikian harus diakui pula,  dari jumlah 
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tersebut masih banyak pengirim yang tidak menyertakan data 

lengkapnya, selain banyak juga isi pesan singkat yang tergolong 

fitnah, bersifat SARA, dan bersifat kriminal . Terhadap pesan singkat 

yang demikian, AKO tidak dapat menindaklanjutinya. 

B. Respon/Tindak Lanjut DPR 

Banyaknya surat pengaduan masyarakat yang diterima OPR RI baik 

melalui surat, lewat online, ataupun melalui SMS, adalah bukti begitu 

besarnya harapan masyarakat terhadap OPR RI sebagai lembaga 

perwakilan rakyat yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat 

yang diwakilinya. 

Oleh karena mendapat kepercayaan yang besar tersebut, maka OPR 

RI tidak tinggal diam. Melalui pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi maupun undang-undang, 

OPR RI melalui AKO bekerja secara maksimal untuk menindaklanjuti 

pengaduan masyarakat. 

ldentifikasi masalah dari surat pengaduan masyarakat dari tahun ke 

tahun maupun melalui website dan atau melalui SMS, menunjukan 

trend dominan yang hampir sama, yaitu pada bidang masalah yang 

terkait dengan masalah hukum, pertanahan, ketenagakerjaan, aparatur 

negara, politik dan pendidikan. 

Untuk itu AKO terkait perlu menindaklanjutinya secara optimal melalui 

rapat-rapat OPR RI yang diselenggarakan pada masa sidang OPR RI ,  

maupun menjadi bahan dalam kunjungan kerja pada saat masa reses 

O P R R I .  

AKO secara khusus sesuai dengan kewenangan sebagaimana 
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diatur dalam Tatib DPR RI ,  bisa saja membentuk Panitia Kerja (Panja) 

atau Tim Kerja (Timja) untuk menerima, melakukan pendalaman 

masalah dan menindaklanjutinya melalui rapat-rapat Panja atau Timja, 

serta melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mengklarifikasi 

masalahnya. 
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PENGADUAN KASUS PERTANAHAN YANG SUDAH DITERIMA TIM 

KERJA PERTANAHAN KOMISI II DPR RI 

No AsalPengaduan Permasalahan Status/ Posisi Yang Ket. 

Bersengketa 

1 .  DPRD Kab. Konsultasi terkait upaya RDPU dengan Masyarakat 
Gorontalo, Prov. penyelesaian TIMJA dengan 
Gorontalo permasalahan pertanahan Pertanahan, Pemegang 

yang ada di daerah, Kamis 7 HGU 
khusu snya penerbitan Januari 2010 
sertifikat di lokasi eks 
HGU di Kabupaten 
Gorontalo. 

2. Kelompok Tani Penyerobotan tanah yang RDPU dengan Kelompok Tani 
Tambak Jaya, dilakukan oleh PT TIMJA dengan 
Muara Kamal, Murindra Karya Lestari Pertanahan, Departemen 
Jakarta terhadap kelompo Tani Ka mis 4 Kehutanan & 

Tambak Jaya. Juga Februari 2010 PT Murindra 
diklaim bahwa lahan Karya Lestari 
garapan kelompok tani 
adalah milik Dep. 
Kehutanan dan akan 
dijadikan Taman Wisata 
Alam (TWA) Angke Kapuk 

3. Front Rakyat Penggusuran lahan RDPU dengan Masyarakat 
Advokasi Sawit trasmigrasi agro estate TIMJA dengan PT 
(FRAS) Prov. Singkoyo, Kee. Toili yang Pertanahan, Kurnia Luwuk 
Sulawesi Tengah sudah dilepas dari HGU Ka mis 1 1  Sejati 

PT. Kurnia Luwuk Sejati, Februari 2010 
PT Kurnia Luwuk Sejati 
melakukan penyerobotan 
lahan masyarakat. 

4. Forum Tani Sengketa tan ah seluas RDPU dengan Masyarakat 
Sejahtera 126 ha antara warga TIMJA dengan PTPN 
Indonesia dengan PTPN Ill di Pertanahan, Ill 
(FUTASI) Kotamadya Pematang Ka mis 25 
Pematang Siantar, Siantar, Prov. Sumut Februari 2010 
Prov. Sumut 

5. Warga Kampung Penyerobotan tanah oleh RDPU dengan Ahli waris 

Bong as v Blok PT Aneka Tambang, TIMJA dengan PT 
Lapangan, Kab Pongkor Jawa Baral Pertanahan, Aneka 
Bogor, Prov. Jabar terhadap ahli waris Ka mis 25 Tambang, 

pemilik tanah seluas 5 Ha Februari 2010 Pongkor Jawa 
di Kampung Bong as v Baral 
Blok Kab. Bogor, Jaw a 
Baral 

6. Forum Koordinasi Pengosongan penghuni RDPU dengan Penghuni 
Penghuni Rumah Ru mah Negara TNI, TIMJA perumahan 
Negara (FKPPN) POLRI dan IIP Pertanahan, Negara dengan 
dan Penghuni Ka mis 25 Pemerintah 
Perumahan lnstitut Februari 2010 
llmu Pemerintahan 
(IIP) 
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No AsalPengaduan Permasalahan Status/ Posisi Yang Ket. 

Bersengketa 

7. Warga Des a Penyerobotan tanah RDPU dengan Masyarakat 
Bandar Agung masyarakat oleh PTPN TIMKA dengan Pihak 
Kee. Muara VII Lampung Pertanahan, PTPN VII 
Sungkai dan Oesa Ka mis 25 Lampung 
Haduyang Ratu Februari 201 O 
Kee. Bunga 
Mayang Kab. 
Lampung Utara, 
Provinsi Lampung 

8. Majelis Perjuangan Penyerobotan Tanah Hak RDPU dengan Masyarakat Melakukan 
Rakyat (MPR), Ulayat di bawah TIMJA dengan PT Kunlap tgl 14- 
Kalimantan Timur administrasi Kesultanan Pertanahan, Pupuk Kaltim 16 Juni 2010 

Kutai Kertanegara oleh Kamis, 22 
PT Pupuk Kaltim. April 2010 

9. DPRD Kota Kedatangan DPRD RDPU dengan OPRD Kot a 
Pangkalpinang, Pangkal Pinang ke Komisi TIMJA Pangkal Pinang 
Prov. Babel II DPR RI adalah dalam Pertanahan, Prop. Babel 

rangka melakukan Kamis 28 April Dengan BPN 
konsultasi tentang 2010 
persoalan tanah. 
Persoalan tanah 
merupakan masalah yang 
pelik di daerah, karena 
pemerintah daerah dan 
DPRD tidak memiliki 
kewenangan untuk 
menyelesaikan masalah 
tersebut, padahal sangat 
ban yak kasus 
persengketaan tanah 
yang timbul di masyarakat 
yang telah menimbulkan 
gejolak sosial di daerah. 

10. Tim penyelesaian Tim memohon bantuan RDPU dengan Masyarakat 
tanah masyarakat kepada Komisi II DPR RI TIMJA dengan PT. 
kelurahan Bumi agar dapat dilakukan Pertanahan, Chevron Pasifik 
Ayu, Bukit Batrem, pelepasan hak atas tanah Kamis 29 April Indonesia 
Teluk Binjai, Konsesi PT. Caltex 2010 
Kecamatan Oumai Pasifik Indonesia (CPI) 
Timur Kata Dumai yang saat ini sud ah 
Provinsi Riau. menjadi pemukiman 

masyarakat. 
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No AsalPengaduan Permasalahan Status/ Posisi Yang Ket. 

Bersengketa 

1 1 .  Muhammad Baklir Perihal belum di bayar RDPU dengan Ahli waris 

ahli waris pemilik ganli rugi kepada ahli TIMJA dengan BPN 
lanah jl Ahmad waris oleh BPN Pertanahan, 
Yani, Surabaya, berdasarkan kepulusan Kamis, 6 Mei 
Jawa Timur MA dimana BPN harus 2010 

membayar harga lanah 
kepada bapak 
Muhammad Baktir sesuai 
dengan harga NJOP pada 
saat ini 6000M2 x 

5.625.000 = 

33.750.000.000 (liga 
puluh milyar lujuh ratus 
lima puluh juta rupiah) 

12. Forum Masyarakal Penggusuran Perumahan RDPU dengan Masyarakat Timja 

Kampung warga di Banlaran Kali TIMJA dengan Pertanahan 
Benleng, Kola Ciadane Tanggerang Pertanahan, Pemerinlah melakukan 

Tangerang, Prov. Banlen, oleh Pol PP yang Kamis, 6 Mei Kola Tangerang Kunjungan 
Banlen diwarnai pemukulan. 2010 Lapangan tgl 

13 Mei 2010. 

13. Komisi A DPRD Kosnsullasi Perihal RDPU dengan Masyarakat dan 
Kabupaten Kediri Sengkela perebutan TIMJA PT Sumber Sari 

Tanah anlara PT Sumber Pertanahan, 
Sari dengan Masyarakat. Kamis, 17 Mei 
PT Sumber Sari sebagai 2010 
pemilik sah HGU 
berdasarkan Putusan MA 
namun belum dikeluarkan 
HGU oleh BPN sehingga 
masyarakat mengambil 
alih lahan yang 
mengakibalkan konflik 
horisontal 

14. DPRD Kab. Masyarakat belum Kunker Korn II Masyarakat Timja 

Badung, Bali memperoleh ganti rugi ke Bali dengan PT BPG Pertanahan 

atas tukar guling yang melakukan 
dilakukan Pemprov Bali Kunjungan 

dengan PT Bali Peca tu Lapangan lgl 

Graha (PT BPG) 20-21 Mei 
2010 

15. Komisi A DPRD Konsultasi perihal RDPU dengan Masyarakal 

Kola Yogyakarta pemungutan sew a atas TIMJA Penghuni 
rumah dinas pegawai PT Pertanahan, Ru mah Dinas 
KAI Persero wilayah Kam is 1 O Juni PT KAI dengan 

Jogjakarta, Status HGB 2010 manajemen PT 
atas sebidang tanah di JI. KAI, 
Malioboro serta masih 
adanya indikasi 
diskriminasi warga 
pribumi dan non pribumi 
dalam pengurusan 
kepemilikan alas tanah di 
wilavah Kola Joaiakarta. 
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No Asal Pengaduan Permasalahan Status/ Posisi Yang 

Bersengketa 

Ket. 

16. Jamaah Karban 
Pembangunan 
Jalan Toi, 
Jombang Jaw a 
Timur 

Penerapan biaya ganti RDPU dengan 
rugi tanah oleh Panitia TIMJA 
Pengadaan Tanah Kab. Pertanahan, 
Jombang untuk Kamis, 22 Juli 
pembangunan jalan tol di 201 O 
bawah harga pasar, 
sehingga masyarakat 
menolak hal tersebut 

Maayarakat 
dengan Panitia 
Pengadaan 
Tanah Kab. 
Jombang 

17. Kesa tu an 
organisasi 
Reformasi 
Keadilan Rakyat, 
Nagori Bandar 
Pulo Kee. Bandar, 
Kab. Simalungun 
Sumatera Utara 

Masyarakat menuntut RDPU dengan 
agar segera dilakukan Timja 
redistribusi lahan seluas Pertanahan 
943 Ha, yang merupakan Selasa, 27 Juli 
lahan objek land reform 2010 
tahun 1968 dan sesuai 
dengan rekomendasi 
Pansus Pertanahan DPR 
RI Tahun 2004 BPN telah 
menangguhkan 
perpanjangan izin HGU 
kepada PT PN Ill. Namun 
tidak ada implementasi di 
lapangan karena PT PN 
Ill kembali menyerobot 
lahan yang sud ah 
dikuasai oleh warga 
masyarakat. 

Masyarakat 
dengan PT PN 
Ill 

Waris 
PT 

Ahli 
dengan 
Metropolitan 
Kencana 

Ahli waris bersama kuasa RDPU dengan 
hukum menyampaikan Timja 
persoalan tanah bekas Pertanahan 
Verponding No. 6431 Selasa, 27 Juli 
seluas 9.47 Ha alas nama 2010 
Taton Cs yang dikuasai 
oleh PT Metropolitan 
Keneana 

Kuasa Hukum Ahli 
Waris Taton Cs. 
kel Pondok 
Pinang, Kee. 
Kebayoran Lama 
Jakarta Selatan 

18. 

19. Masyarakat 
T ransmigran 
Swakarsa Mandiri 
Labangka Ill dan 
IV Kabupaten 
Sumbawa Besar 
NTB 

Lahan transmigrasi di 
Labangka Ill dan IV 
Kabupaten Sumbawa 
NTB ditempati oleh orang 
lain yang bukan termasuk 
dalam data transmigran 
sesuai dengan Keputusan 
Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Transmigran 
Dan Pemukiman 
Perambah Hulan Propinsi 
NTB No 
Kep.051.1/W.15/1996. 
Sehingga T ransmigran 
yang seharusnya 
mendapatkan lahan 
menjadi terlantar di 
sekitaran lahan 
oenemoatan 

Kasus ini 
diterima oleh 
anggota Timja 
Pertanahan 
Komisi II DPR 
RI (l.r Nanang 
Samudera) 

Antara 
Masyarakat 
Transmigran 
Dengan 
Pemerintah 
kabupaten 
Sumbawa 

Masyarakat 
meminta agar 
Pemerintah 
kabupaten 
Sumbawa 
menertibkan 
daftar hunian 
transmigran 
agar ditempati 
oleh orang 
yang berhak. 
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No AsalPengaduan Permasalahan Status/ Posisi Yang Ket. 

Bersengketa 

20. Pemkot Cilegon, Pengadaan mengenai Tanah Negara Pemkot Cilegon Diterima 
Prov. Ban ten HGU No. 1/Kubangsari yang dimohon dengan BPN Komisi II RDP 

Kata Cilegon Pemkot dan Krakatau tgl 11-10-2010 
Cilegon tapi Steel 
belum 
memperoleh 
ijin dari BPN. 

21 .  Warga Kebun Pada Tahun 1995, pihak rekomendasi Warga dengan Diterima RDP 
Sayur Ciracas Perum Pengangkutan DPRD OKI dan Perum tanggal 14 

Djakarta (PPD) KOMNAS Pengangkutan Oktober 2010 
mengklaim bahwa tanah HAM tidak di Djakarta (PPD) 
tersebut adalah miliknya indahkan oleh 
dan mengancam warga PPD OKI 
agar segera Jakarta 
mengosongkan tanah 
terse but. Atas tindakan 
PPD tersebut, pihak 
warga, melalui kuasanya 
telah mengadukan 
masalah ini kepada 
Komnas HAM, DPRD 
OKI, dan instansi lain. 
Namun rekomendasi 
DPRD OKI dan KOMNAS 
HAM tidak di indahkan. 

22. Setjen DPR RI Sebagian Tanah eks HGU DPR RI sudah Masyarakat 
(SP.03/3020/DPR PTPN II di Kab. Deli memberi dengan PTPN II 
Rl/2010) Sumut yang tidak rekomendasi (Pesero) 
(Bagian diperpanjang ijinnya tapi melalui Lokasi di Kab. 
Pengaduan pihak PTPN II masih Keputusan Deli Serdang, 

Masyarakat) beraktivitas dilokasi, maka Pansus Tanah Langkat dan 
terjadi pesengketaan DPR RI No. Kata Binjai 
dengan masyarakat 016 Prov. Sumut 
karena masyarakat sudah /RKM/Pansus 
memiliki Kartu Tanda Tanah/2004 
Pendaftaran Pendudukan tanggal 24 Mei 
Tanah (KTPPT). 2004 ten tang 
Masyarakat menuntut Rekomendasi 
perlindungan hukum. mengenai 

tuntutan 
masyarakat 
petani pemilik 
tanah yang 
berasal dari 
Redistribusi 
Obyek 
Landrefom 
dikuasai 
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No AsalPengaduan Pennasalahan Status/ Posisi Yang Ket. 

Bersengketa 

kembali secara 
sepihak oleh 
PTPN II 
(Persero) yang 
terletak di Kab. 
Deli Serdang, 
Langkat dan 
Kota Binjai, 
Sumut. 

23. Warga Korban Pemberian HGB oleh Kasus tersebut Masyarakat 
Penyerobotan BPN pad a tahun 2006 sudah masuk penghuni JI 
Tanah oleh kepada Soetiadji Yudho pad a tingkat Tambak Bayan 
Pengusaha Hotel (Loe Toen Bie) Kasasi di Tengah, 
Vini Vidi Vici (V-3), Pengusaha Hotel di Mahkamah Surabaya, Jawa 
JI Tambak Bayan Surabaya alas lahan Agung Timur dengan 
Tengah, Surabaya hunian (China Town-nya BPN dan 
Jawa Timur Surabaya) sejak tahun Soetiaji Yudho 

1930.Penghuni yang (Loe Toen Bie) 
sudah menempati secara Lokasi di JI 
turun temurun diintimidasi Tambak Bayan 
dan diusir karena Tengah, 
dianggap 'penghuni liar'. Kepatihan gang 
Masyarakat memohon IV dan 
kepada Komisi II DPR RI Kepatihan gang 
untuk membantu IX, Kel Alun- 
penyelesaian kasus alun Con tong 
tersebut. Surabaya, Jawa 

Timur. 

24. Donald Guilaime Fasos dan Fasum yang Sudah Ahli Waris Diterima I 

Wolf diserahkan PT Agung mengajukan Donald RDPU dengan 
JI Persahabatan Rt Podomoro (mewakili 6 gugatan Guilaime Wolf TIMJA 
001/010 No 29 perusahaan) sebagai Perbuatan melawan PT Pertanahan, 
Kel Sukmajaya, kewajiban berada di Melawan Agung Ka mis 3-3- 
Kola Depok Wilayah Kerja Sadan Hukum Podomoro dan 2011 

Pengawas Pelaksanaan terhadap PT Pemda OKI 
Pembangunan Agung Jakarta. 
Lingkungan Sunier Podomoro dan Lokasi Sunier 
kepada Pemda OKI Pemda OKI Jakarta Utara, 
Jakarta adalah tanah/ Jakarta di luas tanah 
lahan milik ahli waris bukti Pengadilan 300.000 m2 
kepemilikan Acte Jakarta Utara. 
Eigendom Verponding 
(Akte Hak Milik) No. 309 
an. Saamah, luas 
300.000 m2, tanggal 16 
Agustus 1935, Meetbrieft 
No. 27 A (surat Ukur), 
Penetapan Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara No 
164/PdU P/2005/PN.Jkt.Ut 
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No 

25. 

26. 

27. 

AsalPengaduan 

Perhimpunan 
Bantuan Hukum 
dan Hak Asasi 
Manusia Indonesia 
(PHBI) Jakarta, 

Warga Bojongkaso 
RT 02108 Desa 
Cileungsi Kidul, 
Cileungsi Kab. 
Bog or 

Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) 
Kendari 

Permasalahan 

Adanya tindakan 
penyerobotan lahan 
perkebunan sawit dan 
karet milik 1 1 4  kepala 
keluarga oleh Perusahaan 
Tebu dan Pabrik Gula PT 
Laju Perdana lndah (LPI) 
dengan alasan lahan tsb 
berada di dalam HGU 
milik LPI. Warga 
berdomilisi sejak 1980-an 
dilengkapi dgn bukti Surat 
Kepemilikan Tanah/surat 
keterangan pengakuan 
hak yang dikeluiarkan 
Carnal pad a tahun 1994, 
seluas 250 ha. 

Warga (400 kepala 
keluarga) yang telah 
berdomisili + 15 s/d 20 th 
di lahan yang diperoleh 
dengan cara jual beli 
hanya dengan bukti 
kuitansiltidak ada bukti 
kepemilikan lainnya. 
Tanggal 14 Maret 2002 
terbit sertifikat yang 
menyatakan lahan 
tersebut ada pemiliknya. 
Warga diteror oleh pihak 
yang mengaku pemilik 
agar meninggalkan lahan 
tersebul. 

Masyarakat kerukunan 
Lamarota yang telah turun 
temurun menguasai lahan 
dengan bercocok tanam 
dan memelihara kerbau. 
Pada thn 1991 BPN 
mengeluarkan HGU No. 1 

yang terletak di lahan tsb 
seluas 4.680,29 Ha 
kepada PT lfishdeco dgn 
peruntukan perkebunan 
jambu mente, coklat dan 
jarak. Namun kenyataan 
PT lfishdeco tidak 
melakukan aktifitas 
apapun. Setelah lebih 
kurang menelantarkan 
lahan 16 tahun oleh PT 
lnfishdeco diusulkan 
oenaalihan funosi tanah 

Status/ Posisi 

Kasusnya 
sud ah 
disampaikan 
kepada Bupati 
OKU Timur, 
namun belum 
ada 
tindaklanjut 
lebih lanjut. 

Kasusnya 
sudah 
disampaikan 
kepada BPN 
Pu sat dan 
Kantor BPN 
Kab. Bogar, 
namun belum 
ada jawaban. 

Masyarakat 
sud ah 
melakukan 
prates kepada 
Bupati Konawe 
Selatan dan ke 
Kanwil BPN 
Prov. Sulawesi 
Tenggara, 
agar mencabut 
dan tidak 
memperpanjan 
g HGU PT 
lfishdeco 

Yang 

Bersengketa 

Warga dengan 
Perusahaan 
Tebu dan 
Pabrik Gula PT 
Laju Perdana 
lndah (LPI), 
Lokasi: 
Dusun Ill , IV, V 
Desa Tinggal 
Jaya, Desa 
Campang Tiga 
llir, Desa 
Nirwana Kee. 
Cempaka, Kab. 
OKU Timur 
Prov. Sumsel, 

Warga yang 
menempati 
lahan dengan 
pihak pemilik 
tan ah 
Lokasi: 
Kampung 
Bojongkaso RT 
02108 Desa 
Cileungsi Kidul, 
Cileungsi Kab. 
Bogar, Prov. 
Jawa Baral 

Kerukunan 
keluarga 
Lama rota 
dengan PT 
lfishdeco selaku 
pemegang 
HGU. 
Lokasi : 
Desa Ngapaaha 
dan Desa 
Roraya, Kee. 
Tinanggea Kab. 
Konawe 
Selatan, Prov. 
Sulawesi 
Tenggara. 

Ket. 

Diterima 
RDPU dengan 
TIMJA 
Pertanahan, 
Ka mis 3-3- 
2011 

Diterima, 
RDPU dengan 
TIMJA 
Pertanahan, 
Kam is 3-3- 
2011 

Diterima, Timja 
Pertanahan, 
Selasa1-3- 

2011 
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No AsalPengaduan Permasalahan Status/ Posisi Yang Ket. 

Bersengketa 

menjadi lahan 
pertambangan dan ijin 
Kuasa Pertambangan 
dikeluarkan oleh Bupati 
Kon awe Selatan 
berdasarkan 
pertimbangan Ke pal a 
Kantor Pertanahan Kab. 
Konawe Selatan. 

28. Yayasan Kesuma Yayasan Kesuma Abdi Kasus ini Yayasan 
Abdi Nusa Nusa adalah pemilik sud ah pernah Kesuma Abdi 
JI. Raya tanah yang berlokasi di JI. diterima Nusa dengan 
Perjuangan Kav. Sudirman Kav. 46 Jakarta Komisi II dan PT. Buana Sakti 
88 Jakarta Baral selatan seluas 9.457 M2. sudah dan PT. Buana 
11530 Namun pihak BPN telah dilakukan Anggana 

menerbitkan sertifikat Rapat Den gar Mandura 
tanah alas nama pihak Pendapat 
lain. Sertifikat yang Umum dengan Lokasi: JI 
diterbitkan BPN tersebut para Pihak Sudirma Kav. 
adalah ca cat hukum, yang 46. Jakarta 
karena pemilik tanah yang bersengketa. Se Iatan 
sesungguhnya adalah Kesimpulan 
Yayasan Kesuma Abdi rapat pad a 
Nusa. Oleh karena itu, waktu itu agar 
Yayasan Kesuma Abdi dilakukan 
Nusa memo hon kepada mediasi untuk 
BPN agar dilakukan mencari solusi 

pencabutan/pembatalan penyelesaian 
sertifikat HGB No. 341 a/n kasus ini 

PT. Buana Sakti Seluas paling lama 10 
4.885 M2 dan sertifikat hari kerja sejak 
HGB No.266 a/n. PT. rekomendasi 
Bentala Anggana Madura itu dikeluarkan. 
seluas 3.452 M2 karena Namun sampai 
CACAT HUKUM saat ini pihak 
sehingga gugur demi BPN tidak 
hukum berdasarkan: bersedia 
a. Keputusan Mahkamah melakukan 

Agung RI No. mediasi. 
KMN191/Xll/191 
tertanggal 7 Desember 
1991 

b. Penetapan PN Jakarta 
Selatan No. W7 
D.d01.RT.04.10.Th.19 
91 tertanggal 19 
Desember 1991 

Alas dasar itu, Yayasan 
Kesuma Abdi Nusa 
meminta kepada BPN 
agar menerbitkan 
sertifikat alas nama 
Yayasan Kesuma Abdi 
Nusa seluas 9.327 M2 
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Bersengketa 

berdasarkan Ex. 
Eigendom No. 1962 
dengan AJB No. 254 
Tangal 24 Februari 1954 
seluas. 8.080M2 dan AJB 
No. 138 Tgl. 29 Desember 
1954 seluas 1.247 M2 
yang dibuat oleh Notaris 
Mohammad Said 
Tajuddin, SH. 

29. Masyarakat Desa Tanah seluas 355 Ha Kasus ini Masyarakat 

Ringinkembar, dikuasai oleh diterima Du sun 

Dusun PUSKOPADA DAM Komisi DPR RI Sumbermas 

Sumbermas dan V/BRAWIJAYA, tanah ini pad a tanggal dan dusun 

Dusun Pancurejo sebagian besar ditanami 29 November Pancurejo Desa 

tebu yang ditanami oleh 2010. ring in 

masyarakat. Namun tanah Permohonan Kembar,Kabupa 

tersebut sebagian besar masyarakat ten Malang 

ditelantarkan oleh terhadap dengan 

PUSKOPAD. oleh karena penertiban PUSKOPAD 

itu, masyarakat du sun tanah-tanah DAM 

sumbermas dan dusun terlantar sudah V/BRAWIJAYA 

Pancurejo ingin disampaikan 

menguasai dan kepada kepala Luas tanah: 

memanfaatkan tan ah BPN, Kanwil 355 Ha 

terlantar terse but untuk dan Kakan, 
meningkatkan namun belum Lokasi: 

kesejahteraan direspon oleh Des a 

masyarakat, karena BPN Ringinkembar 

sebagian besar Kecamatan 

masyarakat di tempat itu Sumber manjing 

tidak memiliki lahan untuk We tan, 

dimanfaatkan sebagai Kabupaten 

lahan pertanian gun a Malang, 

meningkatkan Provinsi Jawa 

kesejahteraannya. Timur 

Pemanfaatan tanah 
terlantar ini sejalan 
dengan pernyataan 
presiden di beberapa 
kesempatan mengenai 
penerbitan tanah-tanah 
terlantar, agar tanah- 
tanah terrlantar dapat 

dibagikan kepada 
masyarakat yang tidak 
merniliki tan ah tetapi 
rnemiliki kemauan untuk 
mengusahakan tan ah 
tersebut. 
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No AsalPengaduan Permasalahan Status/ Posisi Yang 

Bersengketa 

Ket. 

30. 

31. 

Koperasi Tani 
(Koptan) Perkasa 
Kabupaten 
Kuansing Provinsi 
Riau 

Dr. Capt Anthon 
Sihombing, MM 
Anggota DPR RI 

Masyarakat Logas Tanah 
Darat, Pangean 
Kabupaten Kuansing Riau 
yang berjumlah kurang 
lebih 5.500 orang 
memohon agar tanah 
ulayat yang mereka miliki 
segera diselesaikan oleh 
Kementerian Kehutanan 
RI. 
Kepala Kantor 
Pertanahan kabupaten 
lndragiri Hulu telah 
merekomendasikan atau 
memberikan 
pertimbangan izin 
membuka tanah dengan 
nomor 1120/46- 
IMT/Xl/1999, tanggal 22 
November 1999 

Masalah kepemilikan 
HGB di Area Hulan 
Mangrove oleh PT. 
Kemayan Bintan provinsi 
Kepulauan Riau. PT. 
Kemayan Bintan (PMA) 
adalah perusahaan asing 
Malaysia yang 
sebelumnya bernama PT. 
Terrira Pratiwi 
Development dengan 
direktur utamanya Suban 
Hartono. Dalam kasus ini, 
yang menjadi objek 
sengketa adalah sekitar 
75 %(tujuh puluh lima 
persen) dari luas tanha 
2.966.500M2 merupakan 
hutan mangrove yang 
seharusnya dilindungi, 
tetapi dimiliki oleh PT. 
Kemayan Bintan. 
Masvarakat keberatan 
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Kasus tanah 
ulayat ini telah 
disampaikan 
kepada 
kementerian 
kehutanan 
dengan 
tembusan 
kepada Komisi 
II DPR RI 

Kasus ini 
sud ah 
diadukan 
kepada komisi 
II dan sudah 
dikaji. Komisi II 
meminta 
kepada BPN 
agar 
menjelaskan 
proses 
pemberian 
HGB kepada 
PT. Kemayan 
Bintan. 

Antara 
masyarakat 
Logas Tanah 
Dara!, Pangean, 
kabupaten 
Kuansing 
dengan 
Kementerian 
Kehutanan dan 
Sadan 
Pertanahan 
Nasional 
Luas tanah: 
11.000 Ha 
Lokasi: 
1 .  Desa 

Pangean, 
Kecamatan 
Kuantan 
Hilir, 
kabupaten 
lndragiri llir 
Riau 

2. Desa Giri 
Sako 
kecamatan 
Logas Tanah 
Darat 
Kabupaten 
Kuantan 
Singigi 

Warga 
masyarakat 
Dompak Pulau 
Bintan dengan 
PT. Kemayan 
Bintan 
Luas Lahan: 
296 Ha 
Lokasi: 
Dompak, Pulau 
Bintan, 
kepulauan Riau 



No AsalPengaduan Permasalahan Status/ Posisi Yang Ket. 

Bersengketa 

atas kepemilikan PT. 
Kemayan Bintan tersebut, 
sebab bila hal itu 
dibiarkan berlangsung 
maka, akan merusak 
ekosistem lingkungan di 
Pulau Bintan. Oleh karena 
itu. masyarakat meminta 
kepada BPN agar 
membatalkan HGB PT. 
Kemayan Bintan. 

32 Perhimpunan Adan ya tindakan Kasusnya Warga dengan Diterima 

Bantuan Hukum penyerobotan lahan sud ah Perusahaan RDPU denan 

dan Hak Asasi perkebunan sawit dan disampaikan Tebu dan TIMJA 
Manusia Indonesia karet milik 1 14  kepala kepada Bupati Pabrik Gula PT Pertanahan, 

(PHBI) Jakarta keluarga oleh Perusahaan OKU Timur, Laju Perdana Kam is 3-3- 
Tebu dan Pabrik Gula PT namun belum lndah (LPI), 2011 
Laju Perdana lndah (LPI) ada Lokasi: 
dengan alasan lahan tsb tindaklanjut Dusun Il l , IV, V 
berada di dalam HGU lebih lanjut. Desa Tinggal 
milik LPI. Warga Jaya, Des a 
berdomilisi sejak 1980-an Cam pang Tiga 
dilengkapi dgn bukti Surat llir. Desa 
Kepemilikan Tanah/surat Nirwana Kee. 
keterangan pengakuan Cempaka, Kab. 
hak yang dikeluarkan OKU Timur 
Carnal pada tahun 1994, Prov. Sumsel, 
seluas 250 ha. 

33. Warga Bojongkaso Warga (400 kepala Kasusnya Warga yang Diterima, 

RT 02/08 Desa keluarga) yang telah sud ah menempati RDPU dengan 

Cileungsi Kidul, berdomisili + 15 s/d 20 th disampaikan lahan dengan TIMJA 

Cileungsi Kab. di lahan yang diperoleh kepada BPN pihak pemilik Pertanahan, 

Bogar dengan cara jual beli Pu sat dan tan ah Kam is 3-3- 

hanya dengan bukti Kantor BPN Lokasi: 2011 

kuitansi/tidak ada bukti Kab. Bogar, Kampung 
kepelikan lainnya. namun belum Bojongkaso RT 
Tanggal 14 Maret 2002 ada jawaban. 02/08 Desa 
terbit sertifikat yang Cileungsi Kidul, 

menyata lahan tersebut Cileungsi Kab. 
ada pemiliknya. Warga Bogar, Prov. 

diteror oleh pihak yang Jawa Baral 

mengaku pemilik agar 
meninggalkan lahan 
tersebut. 

34. Lem bag a Bantuan Masyarakat kerukunan Masyarakat Kerukunan Diterima, Timja 

Hukum (LBH) Lamarota yang telah turun sudah keluarga Pertanahan, 

Kendari temurun menguasai lahan melakukan Lamarota Selasa1-3- 

dengan bercocok tanam prates kepada dengan PT 2011 

dan memelihara kerbau. Bupati Konawe lfishdeco selaku 

Pada thn 1991 BPN Selatan dan ke pemegang 
mengeluarkan HGU No. 1 Kanwil BPN HGU. 
yang terletak di lahan tsb Prov. Sulawesi Lokasi: 
seluas 4.680,29 Ha Tenooara, Desa Noaoaaha 
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kepada PT lfishdeco dgn agar mencabut dan Desa 
peruntukan perkebunan dan tidak Roraya, Kee. 
jambu mente, coklat dan memperpanjan Tinanggea Kab. 
jarak. Namun kenyataan g HGU PT Konawe 
PT lfishdeco tidak lfishdeco Selatan, Prov. 
melakukan aktifitas Sulawesi 
apapun. Setelah lebih Tenggara. 
kurang menelantarkan 
lahan 16 tahun oleh PT 
lnfishdeco diusulkan 
pengalihan fungsi tanah 
menjadi lahan 
pertambangan dan ijin 
Kuasa Pertambangan 
dikeluarkan oleh Bupati 
Kon awe Selatan 
berdasarkan 
pertimbangan Kepala 
Kantor Pertanahan Kab. 
Konawe Selatan. 

Sumber : Sekretariat Komisi II DPR RI 

Substansi pengaduan masyarakat yang terkait dengan persoalan 

Rumah Negara Dephan/TNI-Polri, menjadi perhatian serius dari Komisi 

I DPR RI untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 

dengan Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/TNI-Polri 

seluruh Indonesia dan warga penghuni tanah/kompleks perumahan 

di l ingkungan Dephan/TNI, pada hari Kamis, tanggal 14  Januari 2010 

yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI ,  Tubagus Hasanuddin, 

SE, MM, dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

Hasil RDPU tersebut sebagaimana deskripsi dari laporan singkat 

(lapsing) yang bersumber dari Sekretariat Komisi I DPR RI berikut in i :  
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LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI 
(DEPARTEMEN PERTAHANAN, DEPARTEMEN LUAR NEGERI, DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, 
TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA 
SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, 

KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT) 

Tahun Sidang 

Masa Persidangan 

Jenis Rapat 

Hari, Tanggal 

Pukul 

Sifat Rapat 

Pimpinan Rapat 

Sekretaris Rapat 

Tempat 

Acara 

Hadir 

2009-2010 

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Forum 

Koordinasi Penghuni Rumah Negara DephanrTNI-Polri Seluruh Indonesia 

dan warga penghuni Tanah/Kompleks Perumahan dilingkungan Dephan/ 

TNI 

Kamis, 14 Januari 2010 

10.00 WIB 

Terbuka 

Tubagus Hasanuddin, SE., MM, 

Ora. Damayanti 

Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 ,  JI. Jenderal 

Gatot Soebroto, Jakarta 10270 

1 .  Pembukaan 

2. Penjelasan Ketua Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Dephan/ 

TNI Polri Seluruh Indonesia 

3. Penjelasan Perwakilan Warga Penghuni Kompleks Perumahan di lingkungan 

DephanrTNI 

4. Tanya Jawab 

5. Penutup 

32 orang dari 45 Anggota Komisi I DPR RI 

PENDAHULUAN 

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Forum Koordinasi Penghuni 

Rumah Negara DephanfTNI-Polri seluruh Indonesia dan warga penghuni tanah/kompleks 

perumahan di lingkungan DephanfTNI, pada hari Kamis. tanggal 14 Januari 2010 dengan 

acara dan waktu sebagaimana tersebut di alas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, 

Tubagus Hasanuddin, SE, MM, dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
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II. MM\IKAf! 

Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara Oephan!TNl·Polri seluruh Indonesia dan warga penghuni tanah/kompleks 

perumahan di lingkungan DephanfTNI menyampaikan penjelasan, antara lain: 

1 .  Asel DephanfTNI berupa tanah baru mencapai 8,5 % yang tersertifikasikan. Hal ini dikarenakan: 

a. Tidak semua aset tanah TNI legal kepemilikannya (sebagian besar berasal dari tindakan okupasi terhadap 

tanah yang langsung dikuasai oleh negara, tanah bekas peninggalan tahanan tapollnapol, tanah rakyat dsb) 

b. Terdapat kelemahan proses inventarisasi terhadap aset TNI berupa tanah, karena belum seluruhnya dilakukan 

inventarisasi secara benar secara yuridis, sehingga data di Depkeu dan DephanfTNI sebagai pengguna tidak 

sinkron; 

c. Kondisi anggaran TN1 yang masih belum memadai 

2. Ter1<.ait dengan perumahan -negara- di 1ingkungan TNL terdapat kondisi 

Faktual bahwa tiap-tiap perumahan mempunyai sejarah berbeda-beda. 

Berdasarkan fakta tersebut, maka munculah berbagai masalah yang mengemuka dalam hukum, bahkan sebagian 

telah memasuki tahap sengketa di Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Sengketa yang timbul antara lain : 

a. Sengketa masalah kepemilikan atas tanah 

b. Sengketa terhadap bukti kepemilikan (setifikat hak pakai) 

c. Sengketa mengenai rumah dan tanah 

3. Adanya eksekusi/pengosongan rumah oleh pihak TNI terhadap warga penghuni rumah dinas di lingkungan Dephan/ 

TNI. Dalam proses eksekusi/pengosongan rumah tersebut, kadang disertai dengan tindakan intimidasi terhadap warga 

penghuni. 

4. FKPRN DephanfTN1-Polri dan warga penghuni kompleks perumahan Dephan!fNI mengharapkan agar tidak dilakukan 

kembali tindakan eksekusi/pengosongan perumahan warga dan agar perumahan warga yang sekarang ditempati oleh 

keluarga purnawirawan Dephan!TNI dapat dimiliki oleh purnawirawan dan keluarganya. 

Ill. TANGGAPAN KOMIS! I PPR RI 

1 .  Menanggapi masukan yang disampaikan Forum dan warga penghuni kompleks perumahan DephanfTNI, Komisi I 

DPR RI secara garis besar memberikan dukungan kepada warga agar permasalahan yang dihadapi warga penghuni 

perumahan dapat segera diselesaikan melalui prosedur dan peraturan yang bertaku dengan mengedepankan pula 

aspek dialog antara warga dengan pihak DephanfTNI. 

2. Berkenaan dengan adanya tindakan eksekusi/pengosongan oleh Pihak TN1 terhadap warga penghuni perumahan, Komisi 

I DPR RI akan menyampaikan kepada jajaran TNI untuk senantiasa mengedepankan kaidah etika dan kemanusiaan. 

3. Korms! I DPR RI merencanakan akan menjadwalkan Rapat antara Komisi l DPR RI dengan Dephan dan Mabes TNI 

beserta jajarannya untuk mencari solusi penyelesaian terhadap permasatahan tanah/rumah dinas yang dihuni oleh 

purnawirawan/keluarganya. 

4. Selanjutnya, Komisi t DPR RI memberikan catatan sebagai berikut: 

a. Komisi I DPR RI mendesak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berikut jajarannya untuk: 

1)  Dihentikannya pengosongan rumah dengan afasan apapun sampai dengan terdapatnya penyelesaian 

secara komprehensif, dimana didalamnya termasuk penyelesaian berdasarkan prosedur dan peraturan 

yang berlaku. 

2) Segera membuat daftar ulang status rumah golongan I, dan II, yang selanjutnya untuk dimungkinkan 

menjadi golongan Ill, dengan memperhatikan rasa keadilan, azas hukum, dan hak-hak azasi manusia. 

3) Segera memberikan komitmen untuk dapat menyelesaikan permasalahan tanah/rumah dilingkungan Dephan/ 

TNI secara efektif dan proporsional. 

4) Memaparkan konsep perumahan TNI untuk janqka waktu 25 tahun ke depan. 

b. Komisi I DPR RI akan segera membentuk Panja penyelesaian masalah tanah/rumah dinas dilingkungan Dephan/ 

TNI untuk mensinergikan berbagai instansi/pihak terkait da1am upaya penyelesaian tersebut. 

I V . �  

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB 

Jakarta. 14 Januari 2010 

KETUA RAPAT, 

JUBAGUS HASANVPPIN SE MM 

A-350 
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Sering kali AKO perlu melakukan ROPU dengan masyarakat yang 

menyampaikan pengaduannya ke OPR RI .  Hal ini dilakukan AKO dalam 

rangka mendapatkan penjelasan atas informasi yang lebih lengkap 

mengenai persoalan yang dihadapi, selain surat pengaduan masyarakat 

beserta data-data pendukungnya. Data-data dan informasi yang 

lengkap akan membantu AKO dalam menindaklanjuti surat pengaduan 

masyarakat secara tepat dan efektif pada rapat-rapat berikutnya. 

Hal ini sebagaimana dilakukan Komisi I l l  DPR RI yang mengundang 

LSM Guntur Penajam Paser Utama dalam RDPU, sebagaimana 

dideskripsikan dari lapsing yang bersumber dari Sekretariat Komisi I l l  

DPR RI berikut ini :  

LAPORAN SINGKAT 

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI Ill DPR RI 

DENGAN KETUA LSM GUNTUR PENAJAM PASER UTARA 

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) 

Masa Persidangan : IV 

Rapatke 

Sifat 

Tempat 

Ketua Rapat 

Sekretaris Rapat 

Hadir 

lzin 

Acara 

Terbuka 

Ruang Rapat Komisi I l l  DPR RI 

DR. Aziz Syamsuddin, SH I Wakil Ketua Komisi I l l  DPR RI 

1 .B Rudyanto, SH., MH I Kepala Bagian Set.Komisi I l l  DPR-RI 

15  orang Anggota dari 50 orang Anggota Komisi I l l  

- orang Anggota 

Penyampaian aspirasi terkait dengan masalah illegal mining di Kabupaten 

Penajam Paser Utara. 
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KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

PENDAHULUAN 

Rapat Dengar Pendapat Umum dibuka pukul 16.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi Ill DPR RI, DR. Aziz Syamsuddin. SH 

dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. 

POKOK-POKOK PEMBICARAAN 

1 .  LSM Guntur Penajam Paser Utara menyampaikan kegiatan penambangan illegal (illegal mining) PT.Paslr Prima Coat Indonesia 

(PT.PPCI) di Kelurahan Mentawir dan sekitarnya. Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Hal-hal yang disampaikan. diantaranya sebagai berikut: 

Bahwa PT. PPCt adalah perusahaan swasta nasional sesuai akta pendiriannya dihadapan Notaris M.Rasyid Umar, 

SH berdiri di Balikpapan pada tanggal 1 Maret 2003. 

Kedatangan dilatarbetakangi laporan LSM Guntur ke Polres, tertanggat 20Agustus 2008, menqenar kegiatan penambangan 

illegal oleh PT.Paslr Prima Coal Indonesia di Kab Penararn Paser Utama. Sampai kini, laporan tidak pernah ditanggapi 

secara serius. Sementara. PT Pasir Prima Coal melaporkan Pemkab (Bupati 

PT. PPCI memperoleh ijin eksplorasi sedangkan kenyataannya melakukan penjualan, dan lokasi penambangan berada 

di hutan yang seharusnya memperoleh ijin dari Kementerian Kehutanan terlebih dahulu. 

Meminta kepada aparat yang berwenang unluk mengusut tuntas kasus pelanggaran hukum berupa praklik Illegal 

Mining PT.PPCI yang telah merugikan keuangan negara dan keuangan daerah ini, serta berakibat membawa dampak 
kerusakan 1ingkungan. 

Meminta kepada aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas indikasi kuat tindak pidana korupsi, dengan modus 

menggelapkan setoran iuran SKAS yang merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.6. 750.000.000,- dan 

menyeret para pelakunya ke meja hijau sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. 

Apabila terdapat cacad hukum yang berakibat batal demi hukum lzin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dan 

lzin Eksplorasi, maka otomatis izin-izin peningkatan (izin lanjutannya). dinyatakan tidak sah dan tidak ber1aku. 

Bahwa kegiatan melawan hukum PT.PPCI (illegal mining), telah menguras kekayaan negara sebanyak kurang lebih 

50.000 Metrik Ton dari Bumi Mentawir, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Bahwa telah terjadi konpirasi antara PT.PPCI dan oknum--oknum pejabat di Pemkab PPU untuk melakukan tindak 

pidana korupsi dengan modus menggelapkan iuran SKAB yang semestmya masuk ke kas daerah. 

LSM Guntur menjelaskan bahwa yang dilaporkan pada intinya adanya diskriminasi hukum. Perusahaan yang melapor 
segera mendapat respon yang sangat cepat dari Kepolisian sedangkan laporan dari masyarakat atau LSM tidak pernah 

mendapat tanggapan. Memohon bantuan dari Komisi Ill OPR RI untuk menindaklanjut1 kasus tersebut. mengingat telah 
terjadi diskriminasi dalam pelayanan dan penegakan hukum. 

2. Bahwa Laporan yang dibuat oleh LSM Guntur perlu di tindaklanjuti. Banyak sekali kejanggalan di Kalimantan terutama 

banyaknya kawasan hutan yang dilarang untuk melakukan penambangan akan tetapi kenyataannya banyak sekali penambang 

liar yang terkesan dilindungi oleh aparat. Disarankan untuk melakukan kunjungan ke lokasi terjadinya dugaan pembangan 

illegal untuk melihat langsung praktek-praktek illegal mining yang terjadi. 

PENUTUP 

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi Ill DPR Rt dengan Ketua LSM Guntur Penajam Paser Utara tidak mengambil kesimpulan/ 

keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat. akan menjadi masukan bagi Komisi Ill DPR RI dalam melakukan 
fungsi pengawasan dengan pasangan kerja yang terkait. 

Rapa! ditutup tepat pukul 17.05 WIB 

PIMPINAN KOMISI Ill DPR RI 

WAKIL KETUA, 

PB H.AZIZ SYAMSUDDIN 
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Tindaklanjut surat pengaduan masyarakat memang menghadapi 
realita, bahwa DPR RI melalui AKO bukanlah merupakan eksekutor 
yang dapat memutuskan atau menetapkan ganti rugi dan sebagainya. 
DPR RI dalam kaitannya dengan tindaklanjut surat pengaduan 
masyarakat adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan 

yang dimil ikinya. 

Untuk menjalankan fungsinya tersebut, DPR RI perlu melakukan 
analisa mendalam terhadap permasalahan yang disampaikan 
masyarakat, memanggil instansi terkait untuk melakukan klarifikasi 
antara masalah yang terjadi dengan kebijakan yang ditetapkan, dan 
atau mendesak instansi terkait untuk memperhatikan atau mengabulkan 
pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan. 

Analisa atas surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI 
dilakukan berdasarkan pendekatan berbagai peraturan perundang 
undangan yang terkait atau dapat dijadikan landasan solusi atas 
permasalahan yang diajukan tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil 
analisa, disertakan pula kesimpulan dan saran atas permasalahan yang 

disampaikan masyarakat. 

Penguatan atas hasil analisa dan kesimpulan serta saran atas 
permasalahan yang disampaikan masyarakat, memang perlu dilakukan 
pendalaman masalah melalui pelaksanaan rapat-rapat DPR RI 
atau dilakukan peninjauan lapangan saat masa reses. Analisa surat 
pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk keberpihan 
dan atau kesungguhan DPR RI untuk memperjuangkan kepentingan 
masyarakat, sebagaimana tercermin pada deskripsi lembar analisa 

surat pengaduan masyarakat berikut ini :  
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Contoh. 1 

LEM BAR ANALISA 

BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT 

KODE DK 02/4097/2011, 27 April 2011 

INDEK BPM PM.484/IV/2011, 27 April 2011 

Pemerintah harus membuat kebijakan dialog terbuka yang berkelanjutan trhadap 
PERI HAL pemeluk agama aliran keras untuk menghindari tindakan radikal dan ekstrim 

untuk menceoah born bunuh diri di Indonesia 

TANGGAL SURAT 23 April 2011 

ASAL SURAT Presiden PHP Aldian Pinem, JI. Panglima Nyak Makam No. 30, Medan, 
Sumatera Utara, 20153. Telo: {061) 4155311 .  Fax {061 )75030173. 

TUJUAN SURAT Ketua DPR RI 

DARI UNTUK URAIAN PARAF/TGL 

Deputi 1 .  Yth. Ketua Bersama ini kami sampaikan dengan hormat 
Anggaran dan DPR RI surat dari Sdr. Aldian Pinem, Presiden PHP, 
Pengawasan 2. Yth. Komisi yang ditujukan selain kepada Ketua DPR RI, juga 

VIII DPR RI kepada Presiden RI sebagai berikut : 

I. 151 SURAT 

1 .  Pelapor menyampaikan sumbangan 
pemikiran mengenai solusi atau terobosan 
agar dapat menekan pertumbuhan 
kelompok keras agama yang muncul di 
Indonesia dan bertindak radikal yang 
membahayakan kepentingan um um dan 
pemerintahan yang berdaulat. 

2. Munculnya sifat ekstrim dan radikal umat 
akibat macetnya saluran komunikasi atau 
dialog kelompok pandangan keras terhadap 
Pemerintah dan instansi formal maupun non 
formal. 

A. Pemerintah harus membuat kebijakan 
dialog terbuka yang berkelanjutan 
terhadap pemeluk agama aliran keras 
untuk menghindari tindakan radikal dan 
ekstrim untuk mencegah born bunuh diri 
di Indonesia. 
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B. Dialog tersebut perlu dipublikasikan 
secara luas dan diprakarsai oleh 
Pemerintah, bertempat di Gedung DPR 
RI. Dialog membahas permasalahan 
mendasar antara ideology agama 
dengan ideologi Pancasila yang sering 
menjadi permasalahan fundamental. 
Adapun perwakilan yang duduk dalam 
dialog tersebut adalah: 

a. DPR RI; 

b. DPD RI; 

c. Kementrian Hukum dan HAM; 

d. Perwakilan dari kelompok agama 
yang ekstrim dan radikal agar dapat 
didengarkan konsep pemikiran yang 
keras dan tujuan dari kelompok agaa 
tersebut ke depan; 

e. Perwakilan dari kalangan akademisi; 

f. MUI. 

Jika perlu, perwakilan tersebut 
dihidupkan di tingkat Popinsi/ 
Kota/Kabupaten dengan pusat dialognya 
di gedung DPRD PRopinsi/Kota/ 
Ka bu paten. 

C. Dialog ini akan menjadi pembelejaran 
politik untuk bangsa Indonesia agar 
generasi muda yang dangkal ilmu 
agamanya dan mempunyai jiwa 
temperamental yang tinggi tidak 
terperosok dan berbuat nekad untuk 
melakukan born bunuh diri. 

3. Menurut Pelapor, dialog yang selama ini 
sering disiarkan televisi, yang berisi 
perdebatan yang bersifat terpotong-potong 
dan tidak tuntas dapat menumbuhkan 
penafsiran tersendiri yang melahirkan sifat 
antipasti dan kebencian terhadap yang tidak 
sejalan dengan yang mendengarkan dialog 
tersebut. Hal ini akan dapat menjadi alat 
pencucian otak dan memicu semangat 
temperamental dan emosional. 
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4. Pelapor mengingatkan, tindakan melakukan 
pembunuhan oleh DENSUS terhadap teroris 
dalam penyergapan tanpa prosedur suatu 
peradilan dapat menumbuhkan semangat 
dendam yang lebih luas dari simpatisan 
teroris tersebut. Karena terjadi penilaian 
tindakan yang tidak adil dari Pemerintah atau 
polisi terhadap pembunuhan teroris tersebut. 

II. SARAN 

1 .  Berkaitan surat pelapor berupa sumbangan 
pemikiran/aspirasi mengenai kelompok garis 
keras keagamaan, maka surat pelapor 
diteruskan kepada Ketua DPR RI dan Komisi 
VIII DPR RI. 

2. Surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa 
suratnya sudah diterima DPR RI. 

Demikian untuk menjadi periksa, terima kasih 
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Contoh. 2 

LEM BAR ANALISA 

BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT 

KODE PM.02/8530/2011, 18 Agustus 2011  

INDEK BPM PM.1838Nll l/2011 ,  18 Agustus 2011 

PERI HAL 
Permohonan dipercepat taerbitnya taentang Undang-undang Desa dan 
Kelurahan 

TANGGAL SURAT 6 Agustus 2011 

ASAL SURAT 
H. Soepatno, SH. /Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Bondowoso, 
JI. Santawi No. 583 A Tamansari, Bondowoso, Jawa Timur, 68216 

TUJUAN SURAT Ketua DPR RI 

DARI UNTUK URAIAN PARAF/TGL 

Deputi Yth. Ketua Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat dari 

Anggaran dan DP RI Sdr. H. Soepatno (Ketua) dan Sdr. Rini Setyowati (Wakil 
Pengawasan Sekretaris II) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat 

Kab. Bondowoso yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dari 
Partai Demokrat sebagai berikut : 

I. ISi SURAT: 

Pelapor menyampaikan hasil pertemuan antara Fraksi 
Partai Demokrat Kabupaten Bondowoso dengan Kepala 
Desa di lingkungan Kab. Bondowoso pada 5 Agustus 
201 1 ,  sbb: 

1 .  Perlunya UU tentang Biaya Pilkades disediakan oleh 
Pemerintah, yang saat ini dibebankan kepada calon 
Kades sehingga memberatkan calon. Sedangkan 
pada pemilihan Bupati, Gubernur, dan Presiden 
biaya ditanggung oleh Pemerintah. 

2. Pada 2009 saat pertemuan di Solo, DPR RI berjanji 
akan memperjuangkan APBN untuk Desa sebesar 
20% dalam RUU Pedesaan. Tapi dalam Draft RUU 
Pedesaan tercantum hanya 5% untuk Desa. 

3. Negara kita berazaskan demokrasi, tapi setelah SBY 
dari Partai Demokrat menjabat sebagai Presiden 
selama 2 periode, justru membatasi Kepala Desa 
hanya bis a mencalonkan diri dalam 2 periode, 
padahal itu murni dipilih oleh rakyat, seharusnya 3 
periode. 
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4. UU yang mengatur masa jabatan Kepala Desa 
menyesuaikan dengan UU sebelumnya, dari 6 tahun 
menjadi 8 tahun. 

5. Mohan diberikan fasilitas tunjangan jabatan/asuransi 
kesehatan juga tunjangan lainnya untuk jabatan 
Kepala Desa seperti halnya jabatan politis lainnya. 

6. Mengapa anggaran dana Desa dari Pusat tidak 
ditransfer langsung ke rekening Desa, malah melalui 
rekening daerah? Padahal Desa memiliki hak 
otonomi. 

II. SARAN 

Sehubungan surat Pelapor berupa masukan/aspirasi 
terkait masalah Pedesaan yang ditujukan kepada Partai 
Demokrat, kiranya permasalahan tersebut diteruskan 
kepada Komisi II DPR RI dari FPO sebagai masukan. 

Demikian dan terima kasih. 
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Contoh. 3 

LEMBAR ANALISA 

BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT 

KODE PM.02/77 44/2011, 27 Juli 2011 

INDEK BPM PM.1853Nll/2011, 28 Juli 2011 

PERI HAL Konsep Menuju Pendidikan yang Berkwalitas 

TANGGAL SURAT 15 Juli 2011 

ASAL SURAT 
ldjang Sukaja, JI. Cipamokolan Rt. 06 Rw 03 (JI. Soekarno Hatta) Kel. 
Cipamokolan, Kee. Rancasari, Kola Banduno. 

TUJUAN SURAT Ketua DPR RI 

DARI UNTUK URAIAN PARAF/TGL 

Deputi Yth. Ketua Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat dari Sdr. 
Anggaran DPR RI ldjang Sukaja yang ditujukan kepada Ketua DPR RI sebagai 
dan berikut: 
Pengawasan I. ISi SURAT 

1 .  Pelapor menyampaikan konsep pendidikan gratis dari 
tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang 
berkualitas, dalam bentuk makalah yang sebelumnya 
telah disampaikan kepada Presiden, namun belum 
ada tanggapan. 

2. Pelapor minta kepada DPR untuk mendesak Menteri 
Pendidikan segera merealisasikan pendidikan gratis 
dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. 

3. Menurut Pelapor, pendidikan secara formal mutlak 
dan wajib untuk dinikmati dan dilaksanakan oleh 
setiap warga Negara agar menghasilkan: 

a. Sumber day a manusia selaku asset bangsa 
Negara yang berahlaq, bermoral, jujur, kreatif, 
mandiri, berkualitas, bertanggung jawab dan 
professional sehingga berdaya tepat guna untuk 
pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara 
di masa yang akan datang. 

b. Sumber daya manusia yang dapat menciptakan 
lapangan kerja bukan pencari kerja. 

c. Tenaga khli yang handal yang dapat menciptakan 
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teknologi yang berdaya tepat guna bagi 
kepentingan bangsa dan Negara di masa datang. 

d. Manusia, pemimpin, pejabat, dan pegawai baik di 
pemerintahan maupun swasta yang berakhlaq, 
bermoral, jujur, mandiri, berkualitas, 
bertanggungjawab, dan profesonal demi 
kelangsungan berbangsa dan bernegara di masa 
datang. 

Namun, untuk menuju proses pendidikan yang 
diidam-idamkan tersebut hanya sekedar impian. 
yang terjadi di lapangan, pengelolaan pendidikan 
sangat memprihatinkan: 

• Kualitas guru masih perlu dipertanyakan. lni 
terbukti dengan masih banyak sekolah yang 
mempekerjakan guru asing. 

• Masih ada murid SD belum bisa baca dan serta 
belum menguasai matematika tapi bisa naik 
kelas. 

• Banyak siswa yang tidak lulus UN padahal 
sebelumnya telah diberikan kisi-kisi soal. 

• Ada Yayasan Sekolah yang bekerja sama 
dengan oknum pegawai dinas pendidikan 
dengan membeli bocoran soal sehingga 
siswanya lulus 100%. 

• Adanya oknum guru maupun pegawai dinas 
yang membuat bocoran kunci jawaban kepada 
siswanya. 

• Ada oknum guru dan kepala sekolah saat 
menjelang UN mengatur strategi tempat duduk 
siswa agar pada waktu pelaksanaan UN 
siswanya dapat saling berkomunikasi (nyontek). 

• Ribuan sarjana masih banyak yang 
menganggur. Dan jumlahnya meningkat dari 
tahun ke tahun. 

4. Karena pendidikan itu ujung tombak yang sangat 
menentukan dalam menciptakan asset bangsa yang 
berakhlaq, kreatif, jujur, disiplin, berwawasan, 
berkualitas, profesinal, dan bertanggung jawab maka 
Pemerintah harus mengupayakan secara proaktif, 
selektif, objektif, dan tegas dalam: 
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a. Menentukan system pendidikan terutama di 
Perguruan Tinggi pencetak calon pendidik (seperti 
UPI, UNJ, dll) yang betul-betul dapat 
dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada kesan 
adanya guru karbitan, guru karena uang (KKN), 
serta harus dapat memunculkan calon-calon guru 
yang memiliki kemampuan, berkualitas, 
berwawasan, professional, dan bertanggung 
jawab, tidak hanya memiliki keinginan saja. 

b. Memberikan bea siswa kepada siswa SD, SMP, 
SMA, dan Perguran Tinggi yang berprestasi secara 
berkesinambungan. Dan sejak dini diarahkan untuk 
bersedia menjadi calon guru dengan cara diangkat 
langsung, tidak melaui seleksi lagi. 

c. Sertifikasi guru secara selektif, objektif, dan tidak 
pandang bulu. Sertifikasi yang sedang 
berlangsung saat ini masih belum selektif dan 
objektif, masih berbicara kuantitas, bukan kualitas 
(kemampuan guru). 

d. Memberantas oknum-oknum mafia 
pendidikan/sekolah sampai akar-akarnya, dengan 
cara membentuk Satgas Mafia Pendidikan yang 
betul-betul independen dan tegas. 

e. Bila mungkin, Pemerintah berani membuka untuk 
para siswa yang telah memiliki kemampuan agar 
diikutsertakan mengikuti UN sesuai dengan 
tingkatannya misalnya walaupun mereka masih 
kelas IV SD, kelas 1 SMP, kelas I SMA. Dan untuk 
siswa-siswa yang memiliki kelebihan dan 
kemampuan ini terus dibina secara kontinyu. 

f. Harus sudah berani membebaskan semua biaya 
pendidikan. Solusi untuk mencari dana anggaran 
pendidikan sangat mudah sekali, masalahnya 
tinggal mau atau tidak (Pelapor siap membantu 
pemikiran dengan konsep yang dapat dimengerti 
dan mudah dilaksanakan). 

II.  SARAN: 

1 .  Sehubungan aspirasi Pelapor terkait pendidikan, 
kiranya surat Pelapor dapat diteruskan kepada Komisi 
X DPR RI DPR RI sebagai masukan bagi 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. 

2. Masukan Pelapor juga disampaikan kepada Wakil 
Ketua DPR RI bidang Korkesra untuk diketahui. 

3. Kepada Pelapor disampaikan surat ucapan 
terimakasih atas masukannya. 

Demikian dan Terima kasih. 
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Contoh. 4 

LEM BAR ANALISA 

BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT 

KODE DK.02/9716/2011, 27 September 2011 

INDEK BPM PM.2347/IX/2011, 27 September 2011 

PERI HAL Permohonan Penanganan Secara Khusus Terhadap Permasalahan Di PT 
Freeoort Indonesia 

TANGGALSURAT 25 September 2011 

ASAL SURAT Sudiro ( Ketua PUK SP-KEP SPSI - PT. FREEPORT INDONESIA), JI. Perintis, 
Gedunq Serbaquna Rw.A, Timika lndah (TIMIKA\, Paoua, Paoua, 99930 

TUJUAN SURAT Ketua DPR RI 

DARI UNTUK URAIAN PARAF/TGL 

Deputi Yth. Ketua Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat dari Sdr. 
Anggaran dan DPR RI Sudiro yang ditujukan kepada Ketua DPR RI sebagai 
Pengawasan berikut: 

I. ISi SURAT 

1 .  Pelapor menyampaikan permasalahan di PT Freeport 
Indonesia (PTFI) yang saat ini sedang ditangani oleh 
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kemenakertrans) RI, akan tetapi pihak pekerja 
menganggap penyelesaian melalui Kemenakertrans 
yang secara normatif kurang memenuhi harapan 
pekerja. 

2. Bahwa sejak 15 September 2011 kondisi mogok kerja 
tetap berlangsung tertib dan damai, meskipun ada 
upaya provokasi dari pihak-pihak tertentu. 

3. Bahwa penyebab mogok kerja karena gagalnya 
perundingan PKB PTFI ke XVII, yang murni sebagai 
aspirasi pekerja untuk memperbaiki kondisi 
kesejahteraan, perbaikan pengupahan yang selama 
ini kurang mendapat perhatian perusahaan 
sebagaifnana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 
13 Tahun 2003 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

4. Bahwa pekerja menuntut Mr. James R. Moffet 
(sebagai Pimpinan tertinggi di Group Freeport) hadir 
untuk menyelesaikan permasalahn ini secara internal 
Freeport, karena Pekerja telah hilang kepercayaan 
kepada Manajemen PT Fl. 
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5. Pelapor mohon kepada Presiden untuk dapat 
mengambil kebijakan penangan permasalahan 
ketenagakerjaan di PT Fl secara khusus dengan pola 
mengedepankan pendekatan ekonomi yang 
mengakomodir kearifan sosial budaya local (Propinsi 
Papua) agar tercapai kesepakatan yang final dan 
memuaskan kedua belah pihak. 

II. SARAN 

1 .  Sehubungan surat Pelapor berupa permohonan 
kepada Presiden untuk penyelesaian 
permasalahan ketenagakerjaan di PTFI, dan sesuai 
Talib DPR RI No 1 Tahun 2009 Pasal 6 huruf s, 
yang mempunyai tugas dan wewenang untuk 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 
dan Pasal 4 dalam rangka melaksanakan fungsi 
pengawasan, kiranya masalah tersebut dapat 
disampaikan kepada Komsi IX DPR RI yang 
membidangi ketenagkerjaan sebagai masukan 
dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas 
Dewan. 

2. Surat Pelapor juga disampaikan kepada Wakil 
Ketua DPR RI Bidang Korkesra dan anggota Fraksi 
OPR RI Dapil Papua (FPO, FPG, FPDIP, FPAN, 
FKB, F Hanura) untuk diketahui. 

3. Surat disampaikan kepada pelapor bahwa 
suratnya sudah diterima dan diteruskan kepada 
Komisi IX DPR 

Oemikian untuk menjadi periksa, terima kasih. 
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Contoh. 5 

LEMBAR ANALISA 

BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT 

KOOE PM.02/8466/2011, 18 Agustus 2011 

INOEK BPM PM.1835Nlll/2011, 19  Agustus 2011 

Penolakan Penggabungan PT (Persero) Jamsostek, kedalam wadah tunggal 
PERI HAL Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersama dengan PT. (Persero) 

Taspen, PT (Persero) Asabri dan PT. (Persero) Askes 

TANGGAL SURAT 8 Agustus 2011 

Ors. H. Endung Sutrisno, MBA.MM/Forum Bersama Manajemen SOM Jawa 
ASAL SURAT Timur, JI. Berbek lndustri Vll/4 Kawasan Sier, Jawa Timur. Tip: 031-8497542, 

FAX: 031- 8438835 

TUJUAN SURAT Ketua OPR RI 

DARI UNTUK URAIAN PARAFfTGL 

Oeputi Yth. Ketua Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat dari Sdr. 
Anggaran OPR RI Endung Sutrisno, Ketua Forum Bersama Manajemen SOM 
dan Jawa Timur yang ditujukan kepada OPR RI sebagai berikut : 
Pengawasan 

I. ISi SURAT: 

1 .  Pelapor menyampaikan alasan penolakan terhadap 
Penggabungan PT (Persero) Jamsostek, ke dalam 
wadah tunggal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) bersama dengan PT. (Persero) Taspen, PT 
(Persero) Asabri dan PT. (Persero) Askes sbb: 

a. Berpotensi kuat merugikan kepentinan peserta 
Jamsostek. Pasalnya, Peserta Jamsostek 
beberapa tahun ini menerima hasil pengembangan 
dana Jaminan Hari Tua rata-rata jauh lebih tinggi 
disbanding bunga deposito perbankan. 

Oalam hal kecelakaan kerja, PT. Jamsostek mampu 
memberikan manfaat dalam bentuk kenaikan biaya 
pengobaan dan perawatan serta transportasi secara 
berkelanjutan. Demikian jug a manfaat yang 
diterima dalam hal jaminan kematian jug a 
meningkat dari tahun ke tahun. 

Kinerja keuangan PT Jamsostek juga menunjukan 
kemajuan, di mana laba bersih perusahaan pada 
2009 sebesar Rp1 ,391 triliun, pada 2010 meningkat 
menjadi Rp1 ,532 triliun. Laba tsb tidak dibayarkan 
sebagai deviden kepada pemegang saham tetapi 
dikembalikan untuk sebesar-besarnya kepentingan 
seluruh peserta. 

Oengan kinerja keuangan PT Jamsostek yang 
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secara objektif adalah sehat dan menghasilkan 
manfaat yang cukup baik dan berkelanjutan bagi 
peserta, maka pemggabungan atau peleburan PT 
Jamsostek bersama-sama dengan tiga BUMN 
lainnya ke dalam wadah tunggal manajemen BPJS, 
akan meresahkan dan mengkhawatirkan karena 
sangat berpotensi menurunkan kinerjanya. BPJS 
hasil penggabungan berpotensi menjadi kurang 
efisien, kurang efektif, dan kurang produktif, serta 
berpotensi menurunkan kualitas layanan. 

b. Bertentangan dengan RUU Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) dan UU Jamsostek. 

> UU SJSN tidak mengamanatkan penggabungan. 
Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU SJSN secara 
jelas menyatakan bahwa sejak berlakunya UU 
SJSN, BPJS yang ada dinyatakan sebagai 
BPJS, yaitu PT (Persero) Jamsostek, PT 
(Persero ) Taspen. PT (Persero) Asabri, dan PT 
(Persero) Askes. Dan dalam hal diperlukan 
diperlukan BPJS selain keempat BPJS tsb, 
dapat dibentuk yang baru dengan UU. Artinya, 
penyelenggaraan jaminan sosial itu dapat 
dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh 
keempat BUMN tsb sesuai segmentasi 
kepesertaannya. 

Tetapi, di Pasal 5 ayat (2) RUU BPJS disebutkan 
bahwa BPJS tingkat nasional menerima 
pengalihan seluruh peserta, hak dan kewajiban, 
kekayaan, serta karyawan dari keempat BUMN 
tsb dalam wadah tunggal manajemen BPJS 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), 
yang menyatakan bahwa organ BP JS terdiri dari 
Dewan Pengawas dan Direksi. 

> Keberadaan PT Jamsostek merupakan 
pelaksanaan dari amanat UU Jamsostek, Pasal 
25 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa 
penyelenggara program jaminan sosial tenaga 
kerja dilakukan oleh Sadan Penyelenggara 
BUMN yang dibentuk dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena 
itu, tidak boleh serta merta dilebur menjadi satu 
dengan BUMN yang lain tanpa memperhatikan 
kekuatan hukum dari UU tentang Jamsostek ini. 
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2. Berdasarkan alasan penolakan tersebut, Pelapor 
menyarankan: 

a. RUU BPJS hendaknya mengukuhkan pembentukan 
PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT 
Askes sebagai BPJS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang 
SJSN, dengan tetap menjalankan tugasnya 
menyelenggarakan jaminan sosial sesuai dengan 
segmentasi kepesertaannya masing-masing, yang 
berada di bawah pengendalian kementrian negara 
terkait yang sudah berjalan dengan baik selama ini. 
Hal ini berdasarkan pengukuhan/pembentukan 4 
BUMN sebagai BPJS sesuai Putusan MK pada 
Perkara No. 007/PU-111/2005, sehingga Badan 
Penyelenggara harus dibentuk sesuai dengan UU. 

b. Pemerintah hendaknya tidak mengalihkan atau 
menggabungkan atau meleburkan seluruh 
kepesertaan, kekayaan, hak dan kewajiban , serta 
kekayaan dari PT Jamsostek, PT Taspen, PT 
Asabri, dan PT Askes ke dalam wadah tunggal 
manajemen BPJS. 

c. Membentuk BPJS baru untuk peserta di luar 4 BPJS 
yang telah ada. lni sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) 
UU tentang SJSN. 

d. Pemerintah hendaknya benar-benar melaksanakan 
penegakan hukum, utamanya hal kepesertaan baik 
dari peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja 
maupun dari peserta yang didaftarkan oleh 
Pemerintah/Pemda sebagai wujud dari tanggung 
jawab bersama dan penerapan keadilan sistem 
jaminan sosial nasional. 

II. SARAN: 

Sehubungan surat Pelapor berupa aspirasi atau masukan 
terkait RUU BPJS, maka aspirasi Pelapor disampaikan 
kepada Pansus RUU BPJS sebagai bahan masukan. 
Disampaikan juga tembusan surat kepada Wakil Ketua 
DPR RI Bidang Korkesra dan Fraksi-fraksi di DPR RI 
untuk diketahui. 

Demikian dan terima kasih. 
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Contoh. 6 

LEM BAR ANALISA 

BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT 

KODE DK.02/7875/2011, 2 Agustus 2011 ;  PM.02/8903/2011, 7 September 2011 

INDEK BPM PM.1584Nlll/2011, 2 Agustus 201 1 ;  PM. 2077/IX/2011, 7 September 2011 

Dengan ini Soetjipto WS Direktur PT. Aman Djaja Raja JI. Diponegoro 42 

PERI HAL 
Lumajang yang berkepentingan mohon lstana tidak perlu terburu-buru langsung 
merespon sebuah Putusan yang mengakibatkan masa jabatan Ketua Busyro 
Muqoddas dioerpaniano hinaaa 2014. 

TANGGAL SURAT 29 Juli 2011 

ASAL SURAT Soetjipto WS, JL. Diponegoro 42, Lumajang, Jawa Timur 

TUJUAN SURAT Ketua DPR RI 

DARI UNTUK URAIAN PARAFITGL 

Deputi Yth. Ketua Bersama ini disampaikan dengan hormat surat dari Sdr. 
Anggaran DPR RI Soetjipto WS, Direktur PT. Aman Djaya Raja yang ditujukan 
dan kepada Ketua DPR RI sebagai berikut: 
Pengawasan 

I. ISi SURAT: 

1 .  Pelapor menyampaikan bahwa Pemerintah tidak perlu 
terburu-buru merespon perpanjangan masa jabatan 
Musro Muqoddas (BM) sebagai pimpinan KPK hingga 
2014. Hal itu akan menimbulkan adanya prasangka 
politik uang yang dilakukan oleh BS kepada oknum 
Mahkamah Konstitusi (MK). 

2 Menurut Pelapor, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu 
terbukti telah melakukan penyimpangan putusan dan 
tidak patut untuk diangkat kembali, dasarnya adalah: 
Tanggapan surat dari Sekjen KY Muzayyun Mahbub 
terhadap laporan Pelapor mengenai adanya mafia 
peradilan korupsi, kongkalikong, dan penghianatan 
hukum, di mana Putusan majelis Hakim PN Surabaya 
No. 607/Pdt.G/PN/Sby/2001 merupakan putusan yang 
direkayasa. Surat tanggapan tersebut di antaranya 
menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan KY, tidak 
ditemukan adanya indikasi/dugaan pelanggaran kode 
etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan hakim 
terlapor, bahwa masalah eksekusi merupakan 
kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri ybs sehingga 
laporan pengaduan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti. 

3. Pelapor mohon pada Ketua DPR agar pengangkatan BM 
dipertimbangkan kembali. 
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II. SARAN: 
1 .  Untuk pengangkatan Busyro Muqodas sebagai 

Pimpinan KPK, maka mengacu Pasal 30 UU No.30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi bahwa Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik (melalui uji kepatutran dan kelayakan) 
berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh 
Presiden Republik Indonesia. Untuk melancarkan 
pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi 
pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia 
seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang ini.  

2. Sehubungan dengan surat yang disampaikan pelapor 
terkait masalah pencalonan pimpinan KPK, kiranya 
surat Pelapor dapat diteruskan kepada Komisi I l l  DPR 
RI untuk menjadi bahan masukan dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. Permasalahan 
Pelapor juga disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI 
Bidang Korpolkam untuk diketahui sebagai masukan. 

3 .  Disampaikan kepada pelapor bahwa suratnya sudah 
diterima dan masukan/aspirasi pelapor diteruskan 
kepada Komisi I l l  DPR RI. 

Demikian untuk menjadi periksa, terima kasih 
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Materi dalam surat pengaduan masyarakat memil iki keterkaitan 

dengan ketiga fungsi Dewan yaitu fungsi legislasi , pengawasan dan 

anggaran yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Untuk 

itu dalam melaksanakan representasi rakyat, maka tindaklanjut surat 

pengaduan masyarakat dapat di lakukan dengan kunjungan kerja 

dimana hasilnya dapat dijadikan bahan dalam rapat kerja, rapat dengar 

pendapat, rapat dengar pendapat umum. 

Materi pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI dan 

telah dianal is is , selanjutnya menjadi materi yang wajib dibawa saat 

dilakukannya kunjungan kerja (kunker) untuk ditindaklanjuti langsung 

ditempat pelapor berada. 

Beberapa macam kunker yang dapat dipergunakan untuk 

menindaklanjuti pengaduan masyarakat yaitu Kunker Perseorangan, 

Kunker Bersama di Daerah Pemi l ihan, Kunker Komisi, Kunker 

Gabungan Komisi, Kunker yang Dipimpin oleh Salah Seorang Pimpinan 

DPR, Kunker Badan Legislasi, Kunker Badan Anggaran. Deskripsi 

atas hasil Kunker yang bersumber dari www.dpr.go.id tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Hari I Tanggal 

Pimpinan Tim 

Anggota 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN KASUS SPESIFIK 

KOMISI IX DPR-RI 

KE PT. DRYDOCK WORLD GRAHA- KOTA BATAM 

Rabu 24 April 2010 

Ors. H. lrgan Chairul Mahfiz (FPPP) 

1 .  Dr. Zulmiar Yanri, PhD, SpOk (FPO) 

2. Dhiana Anwar, SH (FPO) 

3. Siti Mufattahah, Psi (FPO) 

4. H. Budi Supriyanto, SH, MH (FPG) 

5. Ora. Hj. Hemani Hurustiati (FPG) 

6. Ir. Abdul Aziz Suseno, MT (FPKS) 

7. Ir. A. Riski Sadig (FPAN) 

8. Muhammad Iqbal, SH (FPPP) 

9. Chusnunia (FPKB) 

10. Putih Sari, SKG (FP GERINDRA) 

Kemenakertrans RI 1 .  Haiyani Rumondang I Direktur Penyelesian 

Perselisihan Hubungan lndustial 

2. Firdaus Badrun I Direktur Pengendalian 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

3. Arief Supono I Direktur Pengawasan Norma 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Dinas Naker Kota Batam 1 .  Rudi Syayakirti I Kepala Dinas Tenaga Kerja Kola 

Batam; 

2. Bukti Rantau I Pengawas 
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I. PENDAHULUAN 

Kunjungan Komisi IX DPR-RI ke PT. Drydock World Graha merupakan kunjungan 

lapangan kasus spesifik dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan 

ini dimaksudkan unluk mengelahui lebih jauh lenlang masalah kelenagakerjaan di 

PT. Drydock World Graha Kola Salam, yang lelah menimbulkan kerusuhan pekerja 

dan pembakaran. 

Kunjungan lapangan kasus spesifik tersebut dilaksanakan pada hari Rabu langgal 

28 April 2010 sampai dengan 29 April 2010. Tim kunjungan beranggolakan 10 orang 

Anggola Komisi IX DPR-RI dengan didampingi oleh 3 orang pejabal dari Kemenlerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI serta dari Dinas Tenaga kerja Kola Salam. 

Unluk mendapalkan masukan dan mengelahui lebih jauh mengenai akar 

permasalahan dalam kasus ini, Tim lelah melakukan pertemuan dengan berbagai 

pihak, antara lain Perwakilan Manajemen dan para pekerja PT. Drydock World Graha 

serta Dinas Tanaga Kerja Kola Salam. 

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 

Dalam pertemuan dengan berbagai pihak, dibicarakan hal-hal sebagai berikul : 

1 .  Masih banyaknya lenaga kerja lokal yang belum mempunyai kompenlensi yang 
memadai dalam pekerjaan pembualan kapal di galangan dan berbagai kegialan yang 

membuluhkan leknologi yang cukup l inggi. 

2. Berkailan dengan banyaknya perusahaan perkapalan di Kola Salam dimana lenaga 
kerjanya selama ini direkrul dari luar Salam, maka direkomendasikan kepada Pemerinlah 

Kola Salam unluk mendirikan vocational school (semacam STM Perkapalan) 

3. Menghimbau kepada Dinas Tenaga Kerja Kola Salam untuk melakukan koordinasi 

yang lebih efeklif dengan pihak manajemen PT. Drydock World Graha, dan perusahaan 

outsourching yang mensuply lenaga kerja berkailan dengan pengawasan. 

4. Di kola Salam hanya lersedia 4 orang Tenaga Pengawas yang harus mengawasi 3000 
perusahaan, ha! tersebut dirasakan sangal kurang. Diharapkan agar pihak Kemenlerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan minimal 50 orang Tenaga Pengawas 
unluk melakukan pengawasan lerhadap perusahaan dan lanaga kerja yang cukup 

banyak di kola Salam. 
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5. Agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap para pekerja outsouching, 

hendaknya perusahaan outsourching dapat mengimplementasikan masalah outsourching 

ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13  Tahun 2003 dan perusahaan pemberi kerja 

hendaknya mensubkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan outsourching yang 

berkualitas. 

6. Pihak manajemen PT. Drydock World Graha akan melakukan verifikasi terhadap 

perusahaan-perusahaan outsourching untuk mendapatkan perusahaan outsourching 

yang betul-betul berkualitas dan mendapat rekomendasi dari Dinas Tenaga kerja Kota 

Batam. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan agar Dinas Tenaga Kerja Kola Batam 

tidak mempersulit pemberian rekomendasi terhadap perusahaan outsourching yang 

memang berkualitas dan benar-benar dibutuhkan oleh PT. Drydock World Graha. 

7. Diharapkan agar kepada para Tenaga Kerja Asing yang masih trauma dengan kejadian 

kerusuhan di PT. Drydoc World Graha dapat beristirahat dahulu namun kepada yang 

masih dapat bekerja diharapkan bekerja kembali karena proses produksi akan mulai 

berjalan. Hal tersebut menyangkut citra Indonesia khususnya Batam, dan menyangkut 

nasib 11 .000 pekerja yang menggantungkan kehidupannya di PT. Drydock World 

Graha. 

8. Dihimbau kepada para tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal untuk membangun 
harmonisasi kerja kembali. 

9. Terhadap tenaga kerja lokal yang rnelakukan perusakan harus diusut oleh pihak 

kepolisian secara tuntas, objektif, dan adil, agar tercipta suasana yang lebih kondusif 
di perusahaan. 

10 .  Untuk Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia sampai saat ini tidak ada 

pembatasan, namun diharapkan agar PT. Drydock World Graha tidak merekrut Tenaga 

Kerja Asing yang illegal. 

1 1 .  PT. Drydock World Graha hendaknya memprioritaskan kepada tenaga kerja lokal 

yang mempunyai kemampuan yang sama dengan tenaga kerja asing dan tidak ada 

perbedaan dalam sistem penggajian antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja 
lokal. 
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12 .  Agar Kepada Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia diberikan semacam 

Penganlar Budaya (cultural introduction) unluk lebih mengerti lenlang tradisi dan 

budaya selempat. 

13 .  Dalam kesempatan tersebut, Tim Komisi IX DPR-RI juga menerima Pernyalaan Sikap 

dari Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikal Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin 

Sekupang, Tanjung Uncang dan Sekitarnya (sebagaimana lerlampir) .. 

Ill. CATATAN PENTING 

1 .  Komisi IX DPR-RI akan segera mengundang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

RI dalam minggu pertama sepulangnya Tim Komisi IX DPR-RI dari kola Batarn untuk 

merekomendasikan Tenaga Pengawas Perusahaan di Kola Balam. 

2. Komisi IX DPR-RI menghargai dan memberi apresiasi kepada PT. Drydock World Graha 

yang berkomitmen untuk mengadakan perbaikan pengupahan lerhadap karyawan 

organik maupun lenaga kerja yang di supply, lenaga kerja Sub kontraktordan segera 

melakukan pembayaran serta menyelesaikan invoice-nya. 

3. Komisi IX DPR-RI akan berupaya untuk melakukan revisi Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Batam, 28 April 2010 

PIMPINAN KOMIS! IX DPR-RI 

Wakil ketua, 

DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ 
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Deskripsi berikutnya adalah hasil kunker Komisi I DPR RI ke 

Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan dalam reses masa 

persidangan I I  Tahun Sidang 2009 - 2010 dan dilaksanakan pada 

tanggal 22 - 26 Maret 2010 .  

Dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur, Komisi I DPR 

RI memfokuskan kunjungan pada kondisi mitra kerja Komisi I DPR 

RI di daerah berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi serta 

memfokuskan pula pada lndustri Strategis Pertahanan Nasional di 

Provinsi Jatim dalam upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI .  

Adapun maksud dan tujuan kunjungan adalah dalam rangka 

menggali informasi mengenai Provinsi Jawa Timur dan permasalahan 

yang dihadapi, serta permasalahan/kendala yang dihadapi Mitra Kerja 

Komisi I DPR RI yang bertugas di Provinsi Jawa Timur. Temuan/ 

permasalahan dari hasil kunjungan kerja tersebut selanjutnya akan 

disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi I DPR RI agar dapat segera 

ditindaklanjuti guna mencari solusi penyelesaian dan kebijakan yang 

akan ditempuh Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada di Provinsi Jawa Timur. 

Deskripsi hasil kunker yang bersumber dari www.dpr.go.id 

in i sudah diolah untuk hanya menampilkan satu masalah dari sekian 

masalah yang ditemui dalam kunker, yaitu masalah yang banyak 

diadukan masyarakat yang terkait dengan rumah dinas TNI .  Hasilnya 

adalah sebagai berikut: 
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C. ANGGOTA TIM 

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 

I DPR RI dengan komposisi keanggotaan Tim terdiri dari : 11  (sebelas) orang Anggota 

Komisi I DPR RI ,  2 (dua) orang Sekretariat, 1 (satu) orang Staf Ahli, 1 (satu) orang TV 

Parlemen DPR RI dan beberapa penghubung Komisi I DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi 

I DPR RI. Adapun daftar nama Tim Kunker Komisi I DPR RI sebagai berikut: 

1 .  H. Hayono lsman, SIP F-PD Ketua Tim 

2. Mirwan Amir F-PD Anggota Tim 

3. H. Tri Tamtomo, SH F-PDI Perjuangan Anggota Tim 

4. Ir. Dadoes Soemarwanto, M.Arch F-PDI Perjuangan Anggota Tim 

5. Luthfi Hasan, SH F-PKS Anggota Tim 

6. Prof. lsmet Ahmad F-PAN Anggota Tim 

7. Mohammad Nadjib F-PAN Anggota Tim 

8. H. Ahmad Daeng Gd. Sere F-PPP Anggota Tim 

9. H. Amin Suparmin F-PPP Anggota Tim 

10. DR. H. Effendi Choirie, MH F-PKB Anggota Tim 

1 1 .  Ahmad Muzani F-Gerindra Anggota Tim 

12 .  Suprihartini, SIP Sekr. Tim 

13 .  Suparno Sekr. Tim 

14 .  Agus Royadin TV.Parl DPR 

15 .  Begi Hersutanto, MA Staf Ahli 
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IV. KUNJUNGAN KE PERUMAHAN TNI 

Dalam serangkaian acara Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Tim 

Kunker Komisi I berkesempatan untuk mengunjungi salah satu Rumdis TNI AL Seruni yang 

berlokasi di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pertemuan dihadiri perwakilan 

penghuni perumahan AD/AU dan Kepollisian Negara se wilayah Provinsi Jatim dan penghuni 

komplek dengan metode tatap muka. Dari penjelasan yang disampaikan oleh masing 

masing perwakilan dari angkatan dan purnawirawan Polri serta warakawuri dan anak, 

didapat informasi yang dapat dijadikan sebagai solusi terhadap kemelut yang hingar bingar 

secara arif serta bijaksana, sehinga momentum ini tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak 

pihak yang tidak berkompenten sebagai peluang dan kesempatan untuk berlindung pada 

tindakan penertiban i n i ,  seolah olah mereka benar-benar yang teraniaya, terlupakan dan 

termarjinalkan dan diperlakukan secara semena-mena dengan harapan ada kebijakan 

yang menguntungkan mereka dari pada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan 

rumah tersebut. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain sebagai berikut: 

1 )  Tidak ada ketegasan yang tersurat maupun tersirat secara jelas dan tegas dari menteri 

Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI/TNI terutama tentang penghuni rumah 

Negara yang ditafsirkan bukan sebagai rumah dinas, sehingga mereka berhak untuk 

memelihara dan menempati serta memilikinya. 

2) PP NO 40 mengisyaratkan bahwa para purnawirawan berhak menempati sampai 

dengan membeli rumah murah golongan I l l  (Tiga). 

3) Perumahan prajurit yang saat ini di dalam sebagai rumah Negara, sejak mereka 

masih berdinas aktif hingga puma, pemeliharaan segala pembayaran pajak dibayar 

oleh penghuni dan bukan oleh dinas, olehnya Pemeliharaan yang sudah dilakukan 

Berpuluh tahun, mereka berkehendak membelinya dan tidak menginginkan direlokasi/ 

dipindahkan (rumah tersebut sudah direnovasi). 

4) Penghuni bersedia untuk ditertibkan bila mereka memiliki rumah lebih dari satu dan 

bagi mereka yang nyata nyata memiliki I menempati rumah Negara/dinas lebih dari satu 

bersetuju/ bersedia untuk ditertibkan demikian terhadap rekan mereka yang lain. Langkah 

tindakan penyelesaian yang diharapkan, mereka menghargai/ mengharapkan panja 

yang dibuat oleh Komisi I DPR RI dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif 

lebih cepat, agar rasa aman dan nyaman bagi penghuni tercipta 
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BAB Ill KESIMPULAN DAN SARAN 

1 .  Sehubungan dengan penyelesaian berbagai permasalahan Rumah Dinas (Rumdis) 

di lingkungan TNI yang ditempati oleh pensiunan anggota TNI ,  Tim Kunker Komisi 

I DPR RI menemukan adanya indikasi berbagai aturan yang tumpang tindih di 

lingkungan TNI alas pengelolaan dan penggunaan Rumdis yang ada. Sementara di 

sisi lain, ditemukan juga berbagai kondisi di mana Rumdis yang ada tidak digunakan 

sesuai peruntukannya, dan oleh orang yang tidak berhak. Lebih lanjut, permasalahan 

Rumdis semakin mengemuka ketika satuan-satuan di l ingkungan TNI melakukan 

penertiban perumahan dinas dengan menggunakan cara-cara yang dianggap tidak 

berperikemanusiaan, diantaranya melalui cara pengusiran dan intimidasi. Berkaitan 

dengan permasalahan tersebut, diperlukan adanya penerapan aturan yang sama di 

seluruh lingkungan TNI terhadap pengelolaan dan penggunaan Rumdis yang ada, 

serta di sisi lain, pihak TNI hendaknya menghindari penggunaan langkah-langkah 

yang tidak sejalan dengan aturan hukum, serta menempuh pendekatan-pendekatan 

yang manusiawi. Hal-hal tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Panja 

Aset Tanah di Komisi I DPR RI. 

Jakarta, 20 April 2010 

KETUA TIM, 

H. HAYONO ISMAN, S.IP 

A-450 
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Berikutnya adalah deskripsi laporan kunker Komisi VI I DPR 

RI yang salah satu masalah yang ditemui terkait dengan persoalan 

l ingkungan hidup. Kunker Komisi VI I DPR RI di laksanakan ke Provinsi 

Sumatera Utara pada tanggal 17-21 Maret 2010 .  Deskripsi hasil kunker 

yang bersumber dari www.dpr.go.id ini sudah diolah untuk hanya 

menampilkan satu masalah dari sekian masalah yang ditemui dalam 

kunker, yaitu masalah yang banyak diadukan masyarakat yang terkait 

dengan persoalan l ingkungan hidup. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

BAGIAN IV 

HASIL KUNJUNGAN KERJA 

IV.2. Sektor Lingkungan Hidup 

Beberapa informasi Yang didapatkan di bidang lingkungan hid up oleh Tim Kunker, antara lain: 

1 )  Kualitas lingkungan hid up di Kawasan Danau Toba telah mengalami degradasi akibat 

kerusakan lingkungan yang disebabkan antara lain penebangan pohon tanpa ijin dan 

tidak terkendali (illegal loging) pada daerah tangkapan air di kawasan hulu danau toba 

dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data dari Sadan Ekosistem Kawasan 

Danau Toba (akhir 2009) bahwa dari 2 6 0 . 1 5 4  hektare daerah tangkapan air Danau 

Toba, kini hanya tinggal 1 1 6 . 4 2 4  hektare. Selain itu, sekitar 80 persen Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Danau Toba berada dalam kondisi kritis akibat konversi sempadan danau. 

Kerusakan daerah tangkapan air tersebut menyebabkan tinggi permukaan air danau 

terus mengalami penurunan akibat volume air yang keluar rnelalui hulu sungai asahan 

lebih besar dibandingkan dengan volume air yang masuk dari daerah tangkapan airnya 

melalui 1 4 5  buah sungai. Dari berbagai sumber yang ada, diperkirakan penurunan muka 

air danau mencapai 3 (tiga) meter dalam 2 (dua) dekade terakhir. Permasahan lainnya 

adalah pencemaran perairan yang diakibatkan oleh kegiatan industri dan masyarakat, 

seperti: i) pembuangan limbah industri, ii) limbah domestik terutama yang berasal dari 

rumah tangga dan hotel, i i i)  keramba ikan yang tidak memperhatikan daya tampung 

danau, iv) limbah budidaya perikanan v) lirnbah peternakan dan limbah pestisida 

pertanian, serta vi) enceng gondok; 
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2) Salah satu kendala utama di dalam pengelolaan kawasan Danau Toba adalah 

lemahnya aspek kelembagaan pengelolaan danau. Akibatnya, upaya-upaya untuk 

meminimalisir kerusakan lingkungan hidup sejauh ini belum membuahkan hasil yang 

optimal. Mengantisipasi kondisi lingkungan hidup kawasan danau Toba yang semakin 

memprihatinkan. Pemerintalr telah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu dari 

sepuluh Danau yang ditetapkan untuk mendapatkan prioritas pemulihan. Sejak tahun 

2004, pemerintah Provinsi dan 9 kabupaten/kota dikawasan Danau Toba telah sepakat 

menetapkan Dokumen Lake Toba Ecosystem Management Plan (LTEMP) sebagai 

acuan dalam pengelolaan ekosistem kawasan Danau Toba. Namun demikian, hingga 

saat ini kondisi danau toba belum menunjukan perbaikan yang signifikan 

3) Keberadaan jenis tanaman kemenyan yang merupakan salah satu jenis tanaman langka 

di dunia dan menjadi sumber penghasiilan bagi masyarakat semakin terancam oleh 

kegiatan operasi PT Toba Pulp Lestari Tbk. Jenis tanaman tersebut banyak terdapat di 

kawasan yang merupakan area konsesi perusahaan tersebut. Pihak perusahaan sudah 

berupaya untuk mengatasi persoalan ini bersama pemerintah daerah dan masyarakat, 

namun sejauh ini belum menghasilkan jalan keluar yang optimal. 

4) Pembangunan PLTAAsahan I oleh PT Bajradaya Sentranusa (BDSN) dengan target 

Commercial Operation Date (COD) pada bu Ian Mei 2010,  dilakukan tanpa melalui 

kajian AMDAL. Di satu sisi, keberadaan pembangkit listrik dengan total kapasitas 

sebesar 2 x 90 MW tersebut selain sangat dibutuhkan untuk peningkatan pasokan 

listrik di Sumatera Bagian Utara. Na mun di sisi lain, memiliki potensi baqi kerusakan 

lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat di sekitar PLTA tersebut oleh karena 

itu perlu dilakukan kajian AMDAL agar potensi dampak dari beroperasinya pembangkit 

tersebut dapat dimitigasi sejak awal. 

1 .2 .  Rekomendasi 

7) Komisi VII DPR RI perlu melakukan konfirmasi kepada Menteri Lingkungan H idup 

mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan sejumlah perusahaan di 

sekitar Kawasan Danau Toba, antara lain PT Toba Pulp Lestari, PT lnalum dan PT Aqua 

Farm Nusantara, termasuk pembangunan PLTAAsahan I yang tidak disertai dengan kajian 

AM DAL 
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B A B V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

DPR RI memikul beban berat untuk dapat menyalurkan 

aspirasi rakyat Indonesia, di samping tuntutan mewujudkan kinerja 

Dewan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, 

pengawasan, dan anggaran. Fungsi keterwakilan DPR RI dalam 

menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, lebih 

khusus lagi konstituen masing-masing yang diwakil inya, menjadi lebih 

meningkat sejalan dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap 

wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. 

Namun demikian DPR RI sadar betul akan kritikan masyarakat 

terutama dari kepedulian dan masih kurang optimalnya DPR RI dalam 

menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. 

Penyempurnaan mekanisme penerimaan dan analisis surat pengaduan 

masyarakat di lakukan untuk menjawab kritikan masyarakat sekaligus 

menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi selama ini . Penetapan 

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat 

DPR RI adalah merupakan bukti kongkrit dari keseriusan DPR RI untuk 

menyempurnakan mekanisme kerjanya. 

Sistem satu pintu tersebut bertujuan antara lain agar sistem 

administrasi yang berkaitan dengan jumlah surat-surat pengaduan yang 

masuk ke DPR RI dapat tercatat dengan baik dan benar, agar secara 

umum dapat diketahui mengenai perkembangan penanganan surat 

pengaduan masyarakat serta tindak lanjut penyelesaiannya di setiap 

AKO terkait. 
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Secara spesifik surat Pengaduan Masyarakat, berdasarkan 

tujuan surat dapat dibedakan atas surat aspirasi dan pengaduan yang 

ditujukan kepada Pimpinan DPR RI ,  surat aspirasi dan pengaduan yang 

ditujukan kepada AKO (Komisi dan Badan), dan surat yang bersifat 

tembusan kepada Pimpinan OPR RI atau Pimpinan Komisi dan Badan, 

dengan tujuan langsung kepada lnstansi Pemerintah terkait. Selanjutnya 

dalam rangka mempermudah masyarakat untuk menyampaikan dan 

mengetahui tindaklanjut pengaduannya, maka DPR RI telah melakukan 

divesifikasi media komunikasi yang dapat digunakan masyarakat 

melalui penggunaan sistem pengaduan onl ine di http://pengaduan.dpr. 

go.id/ dan melalui SMS Aspirasi dengan nomor 08119443344. 

· Proses tindaklanjut surat pengaduan masyarakat dilaksanakan 

berdasarkan arahan/disposisi Pimpinan DPR RI atau Pimpinan AKO. 

Surat tanggapan atau tindaklanjut dibuat berdasarkan hasil anal isis 

yang telah mendapatkan persetujuan dan arahan Pimpinan DPR RI. 

Surat tanggapan atau tindaklanjut yang ditujukan kepada AKO untuk 

diproses lebih lanjut ditandatangani oleh Setjen OPR RI atas nama 

Pimpinan OPR RI .  

Oalam setiap masa sidang, pada masing-masing Komisi telah 

diagendakan rapat pembahasan surat-surat pengaduan masyarakat 

yang direkomendasikan oleh Pimpinan OPR RI untuk dibahas. 

Pengelolaan surat pengaduan yang disampaikan dalam rapat-rapat 

AKO minimal satu kali dalam satu bulan per masa sidang. Namun 

diluar agenda tersebut, apabila diperlukan masing-masing Komisi dapat 

mengadakan rapat pembahasan surat pengaduan masyarakat. Komisi 

dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) sesuai dengan Peraturan Tata 

Tertib DPR RI, apabila diperlukan pendalaman atau penyelesaian 

segera terhadap permasalahan yang diajukan masyarakat. Selanjutnya 
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tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat dibahas AKD dengan 

melalui raker, RDP dengan pasangan kerjanya dan atau RDPU dengan 

elemen masyarakat. AKD juga dapat membawa pengaduan masyarakat 

tersebut sebagai salah satu bahan dalam kunker yang diselenggarakan 

setiap masa reses. 

Berbagai upaya yang sistematis yang telah dilakukan oleh DPR RI, 

memang mendatangkan hasil yang cukup signifikan. Data menunjukkan 

terjadi kenaikan jumlah pengaduan masyarakat ke DPR RI baik yang 

diterima melalui surat pengaduan masyarakat, melalui media online dan 

melalui SMS Aspirasi. Selanjutnya tindaklanjut pengaduan masyarakat 

melalui pelaksanaan rapat-rapat DPR RI dan kunker, juga semakin 

metingkat kualitasnya. 

Pada masa yang akan datang perlu meningkatkan mekanisme 

pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta untuk 

semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR 

RI ,  maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan mendasar di masa 

depan untuk menjadi acuan bagi pengembangan penanganan surat 

pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya. Kebijakan di masa depan 

tersebut diantaranya optimalisasi database Pengaduan Masyarakat, 

melengkapi bahan kunker dengan tambahan surat pengaduan 

masyarakat yang terkait dengan daerah yang akan dikunjungi, serta 

optimalisasi pengelolaan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat 

melalui Program Rumah Aspirasi. 

B. Saran 

Kepercayaan masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya 

kepada DPR RI pada hakekatnya menimbulkan ketergantungan 
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komunikasi yang perlu diwujudkan dengan kecepatan Alat Kelengkapan 

DPR RI untuk memberikan respon berupa tanggapan atas surat 

pengaduan masyarakat tersebut. Agenda rapat AKD yang membahas 

surat pengaduan masyarakat, perlu disusun dengan efektif dan menjadi 

komitmen dari seluruh Anggota AKD untuk melaksanakannya dengan 
optimal. 

Bahkan bila diperlukan, pembentukan panja-Panja perlu ditambah 

dalam rangka mengusut, mendalami, dan menindaklanjuti suatu 

permasalahan yang diajukan oleh masyarakat secara lebih spesifik. Dan 

yang diboleh dilupakan adalah menjadi kewajiban bagi setiap AKD dan 

atau Anggota DPR RI yang akan melakukan kunker untuk membawa 

materi pengaduan masyarakat yang terkait dengan daerah yang akan 
dikunjunginya. 

Perlunya AKD meningkatkan kecepatan dalam memberikan 

tanggapan atas surat pengaduan masyarakat ini juga menjadi bagian 

yang perlu terus disempurnakan dalam sistem pengelolaan dan media 

komunikasi yang digunakan. Sistem pengelolaan dan media komunikasi 

pengaduan masyarakat, harus senantiasa sejalan dengan dinamika 

perkembangan permasalahan yang dihadapi serta kemajuan teknologi 
yang terjadi di masyarakat. 

Surat pengaduan masyarakat adalah salah satu bukti kecintaan 

masyarakat terhadap DPR RI. Upaya-upaya yang sistematis untuk 

menyempurnakan pengelolaan pengaduan masyarakat, sesungguhnya 

menjadi tekad bagi DPR RI untuk tetap agar semakin dicintai dan 
dipercaya masyarakat serta menjadi wakil rakyat yang benar-benar 
memperjuangkan aspirasi dan pengaduan masyarakat. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 





Lampiran 1 .  FOTO-FOTO PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPR RI 

Salah satu materi yang dibahas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI 
adalah materi yang terkait dengan pengaduan masyarakat, baik yang diterima DPR RI 
melalui surat pengaduan masyarakat maupun melalui online dan SMS Aspirasi. Foto-foto 
berikut ini mendeskripsikan bagaimana kesungguhan DPR RI untuk melaksanakan tugas dan 
fungsinya, termasuk juga dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 

Komisi IX DPR RI dalam Rapa! Kerja dengan Menteri Kesehatan beserta jajarannya, di 
Ruang Rapa! Komisi IX DPR RI 

Acara Rapa! Tim Kerja Pertanahan Komisi I I DPR RI dengan Direksi PT. Portanigra beserta 
Kuasa Hukumnya, di ruang rapat Komisi II DPR RI. 
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RDPU Warga Meruya Selatan 
Salah Satu Warga Meruya Selatan ketika memberikan pendapat I penjelasan Kepada Komisi 

I l l  DPR RI dalam kaitannya dengan rencana eksekusi tanah di Meruya Selatan, di Ruang 
Rapat Komisi I l l  DPR RI. 

Kunker Komisi IV DPR RI yang diterima oleh Pemda Kabupaten Mimika Provinsi Papua guna 
mendapatkan informasi aktual mengenai pelaksanaan pembangunan daerah di 

kabupaten ini 
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Tim Kunker Komisi VI DPR-RI saat melakukan peninjauan ke pasar-pasar di Kabupaten 
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. 

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, 
14 September2011 1  

1 3 1  



Pemberian bantuan kepada korban banjir di Sragen 

Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI dalam peninjauan sekolah-sekolah 

di Provinsi Banten 
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Lampiran 2. CONTOH SURAT PENGADUAN MASYARAKAT 
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Larnpiran 3. CONTOH SMS ASPIRASI 
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DAFTAR TABEL 

TABEL 1 SURAT PENGADUAN MASYARAKAT DITERIMA 

DPR RI BERDASARKAN BIDANG MASALAH 

TAHUN 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

TABEL 2 TINDAK LANJUT SURAT PENGADUAN MASYARAKAT 

OLEH DPR RI TAHUN 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

TABEL 3 SURAT PENGADUAN MASYARAKAT DITERIMA 

DPR RI BERDASARKAN BIDANG MASALAH 

TAHUN 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

TABEL 4 TINDAK LANJUT SURAT PENGADUAN MASYARAKAT 
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