RISALAH RESMI
Tahun Sidang

:

2012 – 2013

Masa Persidangan

:

IV

Rapat Ke-

:

24 (Dua puluh empat)

Jenis Rapat

:

Rapat Paripurna DPR RI

Sifat Rapat

:

Terbuka

Hari, tanggal

:

Kamis, 23 Mei 2013

Waktu

:

Pukul 10.00 WIB

Tempat

:

Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta

Acara

:

1. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Keterangan
Pemerintah
mengenai
Pokok-pokok
Pembicaraan Pendahuluan
RAPBN Tahun
Anggaran 2014;
2. Pengambilan Keputusan terhadap Laporan
Komisi V, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR
RI mengenai hasil pembahasan terhadap
Persetujuan Penghapusan Piutang secara
bersyarat pada 5 (lima ) PDAM penanggung
utang (Keputusan Rapat Paripurna DPR RI
tanggal 20 Mei 2013);
3. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan
Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg
DPR RI tentang Keuangan Negara menjadi RUU
DPR RI.

Ketua Rapat

:

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D
(Wakil Ketua/Korekku)

Sekretaris Rapat

:

Dr. Winantuningtyastiti, S., M.Si.
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r

:

ANGGOTA DPR RI:
397 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
111 dari 148 orang Anggota;
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR
73 dari 106 orang Anggota;
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3. FRAKSI PDI PERJUANGAN
62 dari 94 orang Anggota;
4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
42 dari 57 orang Anggota;
5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
31 dari 46 orang Anggota;
6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN
28 dari 38 orang Anggota;
7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
16 dari 28 orang Anggota;
8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA
21 dari 26 orang Anggota;
9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
13 dari 17 orang Anggota.
10. SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
1. ACHMAD DJUNED, S.H., M.H
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
2. Drs. HELMIZAR
(Kepala Biro Persidangan)
3. TATANG SUTHARSA, S.H
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
4. Drs. BUDI KUNTARYO
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)
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DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 23 MEI 2013

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

NAMA
H. TEUKU RIEFKY HARSYA
Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T
Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H
MUSLIM
H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H
Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEGANA, M.M
SRI NOVIDA, S.E
Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M
drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M
EDI RAMLI SITANGGANG, S.H
IMRAN MUCHTAR
H. DASRUL DJABAR
DARIZAL BASIR
Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok
Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH
Ir. H. MULYADI
H. SUTAN SUKARNOTOMO
Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI
JUHAINI ALI, S.H., M.M.
H. ZULKIFLI ANWAR
H. HERIYANTO, S.E., M.M
Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M
USMAWARNIE PETER
Drs. H. SOFYAN ALI, M.M
H. TRI YULIANTO, S.H
H. HAYONO ISMAN, S.I.P
Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI
dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj
NURCAHYO ANGGROJATI
Drs. EDDY SADELI, S.H
ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P
HARTANTO EDHI WIBOWO
Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H
FERRARI ROMAWI, M.B.A
H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H
Hj. YETTI HERYATI, S.H
Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M
Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M
Drs. SUPOMO
SRI HIDAYATI, S.P
Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H
PASHA ISMAYA SUKARDI
INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos
ANTON SUKARTONO SURATTO
H. M. SYAIFUL ANWAR
Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT
Ir. H. HARI KARTANA, M.M

NO.
ANGGOTA
413
414
417
419
420
421
422
423
424
428
429
430
431
432
433
434
435
437
440
443
444
445
446
448
449
450
451
452
453
455
459
460
461
462
464
465
466
467
469
470
471
472
473
475
476
477
479
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NO
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

NAMA
DHIANA ANWAR, S.H
H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M
Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si
H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H
LINDA MEGAWATI, S.E
H. AMIN SANTONO, S.Sos
MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M
H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A
SITI MUFATTAHAH, P.Si
Ir. AGUS HERMANTO, M.M
Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M
DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M
Ir. DJOKO UDJIANTO
IGNATIUS MULYONO
RINTO SUBEKTI, S.E., M.Si
SURYA KUSUMANEGARA, S.E
Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT
SUDEWA, S.T., M.T
FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc
Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc
Ir. SUTARIP TULIS WIDODO
Dra. LUCY KURNIASARI
K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI
Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA
H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H
NATASSYA TARA
DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si
Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H
MAIMARA TANDO
VENNA MELINDA, S.E
H. ANWAR YUNUS, S.H
Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S
RUSMINIATI, S.H
Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si
IDA RIA S, S.E., M.M
Drs. H. MAHRUS MUNIR
GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H
Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M
ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom
DIDIK SALMIJARDI
Ir. H. ASFIHANI
Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si
Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN
Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc
I WAYAN GUNASTRA
Dr. BDURRAHMAN ABDULLAH
Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H
ANITA JACOBA GAH, S.E
DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M
BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M
SONNY WAPLAU
KASMA BOUTY, S.E., M.M
A. REZA ALI

NO.
ANGGOTA
481
482
483
484
485
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
498
499
500
501
503
504
508
510
511
512
514
515
516
517
518
519
520
521
523
524
525
528
529
530
532
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
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NO
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

NAMA
Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN
Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE
Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si
Drs. UMAR ARSAL
dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG
PAULA SINJAL, S.H., M.Si
MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA
ETHA BULO
DIAZ GWIJANGGE
Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M
MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M

NO.
ANGGOTA
547
549
550
553
554
555
556
557
558
559
560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 111 dari 148 orang Anggota
2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

NAMA
H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E
MEUTYA VIADA HAFID
H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H
Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY
Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA
Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING
Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC
Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A
H. NURDIMAN MUNIR, S.H
Ir. H.M. IDRIS LAENA
Hj. NURLIAH, S.H., M.H
ADI SUKEMI, S.T., M.M
Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A
Drs. KAHAR MUZAKIR
BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E
Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si
Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si
Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H
Dr. AZIS SYAMSUDDIN
SELINA GITA, S.E
Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom
Drs. H. M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H
TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.
Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M
Drs. H. HUMAEDI
H. EBROWN LUBUK, S.H
Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E., Ph.D
Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M
Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H
Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN
NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si
DR. ADE KOMARUDIN
SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H
Hj. TETTY KADI BAWONO

NO.
ANGGOTA
175
177
178
179
180
181
182
183
184
186
187
188
189
191
193
194
195
196
197
199
200
201
202
203
204
205
207
208
209
210
211
214
215
216
217

-6-

NO
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

NAMA
FERDIANSYAH, S.E., M.M
Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO
FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H
Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M
Ir. BAMBANG SUTRISNO
H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A
H. DITO GANINDUTO, M.B.A
H.M. NASRUDIN, S.H
BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H
Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M
Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si
ZAINUDIN AMALI, S.E
HAYANI ISMAN
Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI
Ir. H. EDDY KUNTADI
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H
Ir. H. ZULFADHLI
Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A
Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT
H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E
ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR
Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M
MELCHIAS MARKUS MEKENG
Dr. CHARLES J. MESANG
Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS
EDISON BETAUBUN, S.H., M.H
EMIL ABENG
Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO
M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A
ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn
Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos
Ir. MARKUS NARI, M.Si
MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A
Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si
Drs. H. IBNU MUNZIR
PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M
AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd
ROBERT JOPPY KARDINAL

NO.
ANGGOTA
220
221
224
226
227
228
229
230
231
232
234
238
240
242
243
245
246
248
249
250
253
255
256
258
259
260
262
263
264
265
268
269
270
272
275
276
278
280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 73 dari 106 orang
Anggota.
3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAMA
H. IRMADI LUBIS
TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H
Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc
H. TRI TAMTOMO, S.H
IAN SIAGIAN
Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M
Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D

NO.
ANGGOTA
319
320
321
322
323
324
325
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NO
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

NAMA
H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H
Ir. RUDIANTO TJEN
SUDIN
Ir. ISMA YATUN
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A
R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA
Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON
TB. DEDI S. GUMELAR
ICHSAN SULISTIO
Ir. KETUT SUSTIAWAN
RIEKE DIAH PITALOKA
Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc
Dr. RIBKA TJIPTANING
Drs. HELMY FAUZY
SUKUR H. NABABAN, S.T
H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H
Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H
Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si
MARUARAR SIRAIT, S.IP
Drs. M. NURDIN, M.M
TYAHJO KUMOLO, S.H
Ir. DARYATMO MARDIYANTO
Drs. IMAM SUROSO, M.M
EVITA NURSANTI
MANGARA M. SIAHAAN
NUSYIRWAN SOEJONO, S.T
Drs. UTUT ADIANTO
BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil
ADISATRYA SURYO SULISTO
DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si
Drs. H. SUMARYOTO
H. DJUWARTO
Dra. WDDY MIHATI, M.Si
INDAH KURNIA
Hj. RUKMINI BUCHORI
Drs. ACHMAD BASARAH, M.H
NURSUHUD
Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch
SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H
Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., M.DE
Ir. MINDO SIANIPAR
Ir. H. MARSANTO M.S
ZAINUN AHMADI
LASARUS, S.Sos., M.Si
Ir. DOLFIE OFP
SUGIANTO
Ir. H. IZEDERIK EMIR MOEIS, M.Sc
H. RACHMAT HIDAYAT, S.H
HONING SANNY
HERMAN HERY
HAYU RANGGARA SHELOMITA
Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA
OLLY DONDOKAMBEY, S.E

NO.
ANGGOTA
326
327
328
329
330
332
334
335
336
338
339
341
342
343
344
345
347
348
349
352
354
355
356
357
359
361
366
367
368
370
371
373
374
376
377
378
379
381
383
386
389
390
391
398
399
401
403
404
405
406
407
409
410
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NO
61.
62.

NAMA
VANDA SARUNDAJANG
MANUEL KAISIEPO

NO.
ANGGOTA
411
412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 62 dari 94
orang Anggota.
4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

NAMA
H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag
H. RAIHAN ISKANDAR, Lc
Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc
ISKAN QOLBA LUBIS, M.A
ANSORY SIREGAR
HERMANTO, S.E. M.M
REFRIZAL
Hj. HERLINI AMRAN, M.A
MUSTAFA KAMAL, S.S
Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO
Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF
K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M
AHMAD ZAINUDDIN, Lc
MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D
Drs. H. ADANG DARADJATUN
ACHMAD RILYADI, S.E
H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A
INDRA, S.H
Ir. ARIF MINARDI
Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T
H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK
H. TB. SOENMANDJAJA, SD
MAHFUDZ ABDURRAHMAN
Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si
Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si
H. ZUBER SAFAWI, S.HI
H.M. GAMARI
Drs. M. MARTRI AGOENG
Dr. HIDAYAT NUR WAHID
TOSSY ARYANTO, S.E., M.M
ROHMANI, S.Pd
Ir. BUDIYANTO, M.Eng
H. ROFI' MUNAWAR, Lc
Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T
RAHMAN AMIN
ABOE BAKAR, S.E
Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.SI
AUS HIDAYAT NUR
FAHRI HAMZAH, S.E
TAMSIL LINRUNG
ANDI RAHMAT, S.E
H. YAN HERIZAL, S.E

NO.
ANGGOTA
44
45
46
47
48
49
50
52
53
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
68
70
71
73
75
77
78
79
80
82
83
87
88
90
91
92
93
94
95
97
98
99
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Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 42 dari 57 orang
Anggota.
5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

NAMA
SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si
IBRAHIM SAKTY BATUBARA
YAHDIL ABDI HARAHAP, S.H., M.H
TASLIM, S.Si
H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si
HANNA GAYATRI, S.H.
YANDRI SUSANTO
H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum
H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA
Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si
PRIMUS YUSTISIO
H. NASRULLAH, S.IP
ABDUL ROZAQ RAIS
Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T
AHMAD MUMTAZ RAIS
Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
H. TOTOK DARYANTO, S.E
Dra. MARDIANA INDRASWATI
EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos
MUHAMMAD NAJIB
VIVA YOGA MAULADI, M.Si,
Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H
H. SUKIMAN, S.Pd., M.M
Prof. DR. ISMET AHMAD
MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M
LAURENS BAHANG DAMA
INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M
AMRAN, S.E
Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E
H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H

NO.
ANGGOTA
101
102
103
106
107
108
110
112
114
115
116
119
120
122
124
126
127
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
142
144
145
146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 31 dari 46 orang Anggota.
6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NAMA
TGK. H. MOH. FAISAL AMIN
DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M
H.T. ZULFIKAR, S.H
Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar
MUHAMMAD IQBAL, S.E
Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si
Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si
Hj. IRNA NARULITA, S.E
DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si
Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ

NO.
ANGGOTA
281
282
283
284
285
286
288
289
290
291
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NO
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

NAMA
Drs. H. NU’MAN ABDUL HAKIM
Dr. RENI MARLINAWATI
Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH
Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI
Drs. MACHMUD YUNUS
Drs. H. HISYAM ALIE
Drs. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI
Drs. H. AKHMAD MUQOWAM
MUSTOFA ASSEGAF, M.Si
H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si
H. USMAN JA’FAR
Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si
H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si
H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H
NANANG SULAEMAN, S.E
TOMMY ADRIAN FIRMAN
Dr. A.W. THALIB, M.Si
H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos

NO.
ANGGOTA
292
294
296
299
300
301
305
306
307
310
311
312
313
314
315
316
317
318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 28 dari 38 orang
Anggota.
7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NAMA
Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si
Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si
Hj. GITALIS DWINATARINA
H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E
Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si
BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M
MUH. HANIF DHAKIRI
H. AGUS SULISTIYONO, S.E
JAZILUL FAWAID, S.Q
ABDUL HAMID WAHID, M.Ag
Dra. Hj. IDA FAUZIYAH
Hj. ANNA MU’AWIYAH, S.E., M.H
Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY
K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM
MIRATI DEWANINGSIH T, S.T
PEGGI PATRICIA PATTIPI

NO.
ANGGOTA
147
148
151
153
154
156
157
158
160
162
168
169
170
171
173
174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 16 dari 28 orang
Anggota.
8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
NO

NAMA

1.
2.
3.

EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A
NUR ISWANTO, S.H., M.M
SAIFUDDIN DONODJOYO

NO.
ANGGOTA
19
20
23
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

DAHLIA, S.H
H. BUDI HERYADI, S.E., S.H
RACHEL MARIAM SAYIDINA
Drs. H. MULYADI, M.M.A
Ir. NUROJI
PUTIH SARI, S.Kg
JAMAL MIRDAD
ABDUL WACHID
Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km
RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum
NOURA DIAN HARTARONY
LUKMAN HAKIM
Ir. SOEPRIYANTO
AGUNG JELANTIK SANJAYA
DESMOND JUNAIDI MAHESA
Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H
PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si
FARY DJEMY FRANCIS

24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40
41
42
43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 21 dari 26 orang Anggota
9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NAMA
Ir. NURDIN TAMPUBOLON
H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA
Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH
IQBAL ALAN ABDULLAH
ERIK SATRYA WARDHANA
MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si
DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si
Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si
SALEH HUSIN, S.E., M.Si
H. A. RAHMAN HALID, M.M.
Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M
H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H
Drs. M. ALI KASTELLA

NO.
ANGGOTA
1
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.
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KETUA RAPAT (MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D):
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.
Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala
Bappenas Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat para Anggota Dewan, dan
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan
puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita pada
hari ini diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas konstitusional kita
menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal’afiat.
Menurut catatan dari Sekretariat Jendral DPR RI, daftar hadir pada
permulaan Rapat Paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 287 orang Anggota
dari 560 Anggota Dewan dan dihadiri oleh Anggota dari seluruh fraksi yang ada
di Dewan dengan perincian sebagai berikut:
1.
Fraksi Partai Demokrat
= 82 dari 148 orang Anggota;
2.

Partai Golongan Karya

=

60 dari 106 orang Anggota;

3.

Fraksi PDI-Perjuangan

=

41 dari 94 orang Anggota;

4.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

=

29 dari 57 orang Anggota;

5.

Fraksi Partai Amanat Nasional

=

18 dari 46 orang Anggota;

6.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

=

22 dari 38 orang Anggota;

7.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

=

10 dari 28 orang Anggota;

8.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

=

14 dari 26 orang Anggota;

9.

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

=

11 dari 17 orang Anggota.

dengan demikian, kourum telah tercapai dan dengan mengucap
“Bismillahirrahmannirrahim”
perkenankanlah saya untuk membuka Rapat Paripurna pada hari
ini dan saya nyatakan terbuka untuk umum.
(RAPAT DIBUKA : PUKUL 10.50 WIB.)
Sidang Dewan yang terhormat,
Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta “Lagu
Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau
dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna DPR RI, MPR RI dan
DPD RI dan DPRD”.
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Oleh karena itu, izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin kami persilakan berdiri
(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)
Hadirin, dipersilakan duduk kembali
Sidang Dewan yang saya hormati,
Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR RI Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 Hasil Keputusan Rapat Badan
Musyawarah DPR RI tanggal 4 April 2013 dan Hasil Keputusan Rapat Paripurna
DPR RI tanggal 20 Mei 2013, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah
sebagai berikut:
1. Pandangan fraksi-fraksi terhadap Keterangan Pemerintah mengenai
Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014;
2. Pengambilan Keputusan terhadap Laporan Komisi V DPR RI, Komisi XI
DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembahasan
terhadap Persetujuan Penghapusan Piutang secara bersyarat kepada
5 (lima) PDAM penanggung utang;
3. Pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan
Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Keuangan
Negara menjadi Rancangan Undang-Undang DPR RI.
Sidang Dewan yang saya hormati,
Sebelum memulai acara, perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tertanggal 13 Mei 2013, dan
Keputusan Presiden Nomor 57, 58 dan 59 Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013,
telah ditetapkan pengangkatan 7 (tujuh) orang Anggota DPR RI Pengganti Antar
Waktu dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 20 Mei 2013,
yaitu atas nama:
1. Saudara Ir. BUDIYANTO, M.Eng Anggota Nomor 87 dari Partai Keadilan
Sejahtera menggantikan Saudara LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A. Kepada
yang bersangkutan mohon berdiri. Terima kasih.
2. Saudara Dra. WIRIANINGSIH Anggota Nomor 61 dari Partai Keadilan
Sejahtera menggantikan Saudara ACHMAD RIYALDI, Sarjana Ekonomi.
Kepada yang bersangkutan mohon berdiri. Terima kasih.
3. Saudara ASMIN AMIN Anggota Nomor 96 dari Partai Keadilan Sejahtera
menggantikan Saudara MUHAMMAD ANIS MATTA, Lc. Kepada yang
bersangkutan mohon berdiri. Terima kasih.
4. Saudara SURYA KUSUMANEGARA, S.E. Anggota Nomor 498 dari Partai
Demokrat menggantikan Saudara dr. SUBAGYO PARTODIHARDJO.
Mohon berdiri. Mohon maaf saya ulangi nomor 4 Saudara SURYA
KUSUMANEGARA Sarjana Ekonomi Anggota Nomor 498 dari Partai
Demokrat menggantikan Saudari Anggelina Sondakh S.E.
5. Saudari NATASSYA TARA Anggota Nomor 514 dari Partai Demokrat
menggantikan Saudara Dr. SUBAGYO PARTODIHARDJO. Mohon berdiri.
6. Saudara H. ANWAR YUNUS Sarjana Hukum Anggota Nomor 519 dari Partai
Demokrat menggantikan Saudara EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.
Mohon berdiri.
7. Saudari Dra. RA. IDA RIYANTI Anggota Nomor 500 dari Partai Demokrat
menggantikan Saudara SUDEWA, S.T., M.T. Mohon berdiri.
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Kami selaku Pimpinan Dewan mewakili seluruh Anggota
mengucapkan selamat datang kepada para Anggota yang baru dan
selamatmenjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat.
Sidang Dewan yang saya hormati,
Perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan juga telah
menerima sepucuk surat dari Presiden Republik Indonesia, Nomor:
R16/Pres/05/2013, tertanggal 10 Mei 2013, Perihal Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.
Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib, surat tersebut akan
diserahkan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya.
Sidang Dewan yang terhormat,
Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki
acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu:
“Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Keterangan Pemerintah
mengenai Pokok-pokok
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
Tahun Anggaran 2014.”
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah telah
memberikan Keterangan mengenai Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan
RAPBN Tahun Anggaran 2014 pada Rapat Paripurna yang lalu dan sesuai
dengan Pasal 152 ayat (4) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menyebutkan
bahwa Fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan oleh
Pemerintah tersebut dalam Rapat Paripurna berikutnya.
Oleh karena itu untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jendral
DPR RI telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi
yang akan menyampaikan Pandangan Fraksinya dengan urutan secara
bergiliran, sebagai berikut:
1. Yang terhormat Saudari Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.
Anggota Nomor: 148 sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa;
2. Yang terhormat Saudara Ir. FARY DJEMI FRANCIS, M.M.A.
Anggota Nomor: 43 sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra;
3. Yang terhormat Saudara H.A FERDINAND SAMPURNA JAYA
Anggota Nomor: 04 sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Hanura;
4. Yang terhormat Saudara H. HERIYANTO, S.E., M.M.
Anggota Nomor: 444 sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat;
5. Yang terhormat Saudara DR. HM. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.
Anggota Nomor: 183 sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Golkar;
6. Yang terhormat Saudara SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.
Nomor Anggota 383 sebagai juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan;
7. Yang terhormat Saudara H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E, A.K.
Anggota Nomor: 68 sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera;
8. Yang terhormat Saudara Drs. H. ACH RUBAIE, S.H., M.H.
Anggota Nomor: 134 sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Amanat
Nasional;
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9. Yang terhormat Saudara Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.
Anggota Nomor: 284 sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan.
Sebelum saya mempersilakan kepada juru bicara masing-masing,
saya meminta persetujuan Rapat Paripurna Dewan mengenai waktu yang akan
dipergunakan oleh masing-masing juru bicara. Saya mengusulkan 7 (tujuh) menit
paling lama tiap juru bicara. Setuju?
(RAPAT : SETUJU)
Sidang Dewan yang saya hormati,
Sebelum saya persilakan masing-masing juru bicara, terlebih
dahulu saya ingin memperkenalkan dari pihak pemerintah Menteri Keuangan
yang baru Saudara Chatib Basri. Kami dari Pimpinan dan seluruh Anggota
Dewan mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada Saudara
Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kita berharap
bahwa Saudara Menteri Keuangan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaikbaiknya.
Sidang Dewan yang terhormat,
Marilah kita memasuki acara pertama dengan mempersilakan
kepada juru bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada juru bicara
Fraksi PKB, kami persilakan.
F-PKB (Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.):
PANDANGAN FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI
POKOK-POKOK PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN
TAHUN ANGGARAN 2014.
DISAMPAIKAN OLEH JURU BICARA F-PKB DPR RI
Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.
ANGGOTA NOMOR A-148.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara Anggota Dewan,
Yang terhormat Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran, serta
Hadirin yang berbahagia,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas
perkenan-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI
dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap
keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan
RAPBN Tahun Anggaran 2014. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah
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kepada Rasulullah Shallahu Alaihi Wassalam. Selanjutnya kami mengucapkan
terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan fraksi terhadap
pembahasan keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan
pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014 ini.
Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang
terhormat,
Peran strategis kebijakan fiskal di Indonesia Tahun 2014 harus
didorong untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan kebijakan fiskal Tahun
2014 diprediksi masih akan banyak mengalami hambatan dan kendala seperti
dalam pelaksanaan APBN tahun 2012 dan 2013. Untuk itu, 3 (tiga) tiga fungsi
pokok kebijakan fiskal yang berupa Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi dan Fungsi
Stabilisasi diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga
perekonomian nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan dengan
terdistribusinya hasil pembangunan secara merata dan terwujudnya stabilitas
fundamental perekonomian.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa dengan
semakin membaiknya trend kondisi ekonomi global dan domestik seperti yang
ditunjukkan di atas, maka pelaksanaan kebijakan fiskal Tahun 2014 idealnya
dijalankan dengan tidak hanya menggunakan metode fiskal ekspansif untuk
mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk
memperhatikan strategi pembangunan ekonomi lainnya yaitu pro jobs, pro poor
dan pro environment, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi juga disertai
dengan perbaikan distribusi pendapatan, sehingga kesejahteraan rakyat akan
meningkat dengan indikator kesempatan kerja yang semakin tersedia serta
kemiskinan di Indonesia yang semakin berkurang. Hal ini juga sesuai dengan
tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, yaitu:
“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan”.
Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang
terhormat,
Berkaitan dengan telah disampaikannya keterangan Pemerintah
Indonesia mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan
Fiskal Tahun 2014, pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2013 yang
lalu, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu ada beberapa
catatan penting sebagai latar belakang sikap Fraksi PKB untuk perlu ditengahkan
terkait dengan Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun
Anggaran 2014 ini, antara lain sebagai berikut:
1. Mengenai Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2014, F-PKB
berpendapat bahwa target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 antara 6,4
sampai dengan 6,9% sangat mungkin dapat dicapai pada batas atas sebesar
6,9% dengan didukung tingginya laju konsumsi rumah tangga dan investasi
serta membaiknya perekonomian global yang menopang, peningkatan
kinerja ekspor dan impor. F-PKB melihat bahwa masih kuatnya dukungan
bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia juga akan mendukung laju
pertumbuhan ekonomi domestik pada Tahun 2014 dan seterusnya.
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2. Kebijakan Pendapat Negara dan Hibah tahun 2014 masih didominasi oleh
penerimaan dalam negeri khususnya disektor perpajakan. Pada Tahun 2014
penerimaan perpajakan diprediksi meningkat disekitar angka 12 sampai
dengan 14% dibandingkan tahun 2013. Dengan melihat laju pertumbuhan
ekonomi yang semakin ekspansif, maka F-PKB sekali lagi mendorong
pemerintah untuk dapat meningkatkan tax ratio menjadi sekitar 14-16
persen. Untuk itu, pemerintah harus lebih mengoptimalkan eksekusi
beberapa rencana kebijakan fiskal dibidang perpajakan serta harus
secepatnya mengantisipasi kebocoran sumber penerimaan disektor
perpajakan yang terjadi seperti selama ini.
3. F-PKB berpendapat bahwa Kebijakan Belanja Negara di tahun 2014 yang
diperkirakan sekitar 16-19 persen dari PDB harus diarahkan kepada prioritas
pembangunan yang mendorong kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Buruknya penyerapan anggaran belanja negara yang selalu terulang setiap
tahun harus dapat diatasi pada tahun 2014 nanti. Untuk itu, F-PKB meminta
dalam melaksanakan tata kelola belanja negara lebih baik berupa Kebijakan
Belanja Pemerintah Pusat yaitu Belanja Kementerian Lembaga maupun
Belanja Non Kementerian Lembaga dapat dikelola secara profesional,
terbuka, dan bertanggungjawab serta diarahkan untuk mengatasi persoalan
pengangguran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, menanggulangi
kemiskinan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. F-PKB memandang perlu bahwa Kebijakan Defisit Anggaran pada tahun
2014 yang diperkirakan berkisar 1,7-2,3 persen dari Produk Domestik Bruto
atau lebih tinggi jika dibandingkan APBN Tahun Anggaran 2013 sebesar
1,3-1,9 persen dari PDB merupakan konsekuensi logis dari dipilihnya
kebijakan fiskal ekspansif oleh pemerintah. Dalam hal ini, F-PKB tetap
meminta pemerintah untuk hati-hati dan secara cermat dalam memilih
komposisi pembiayaan yang dilakukan, baik yang lewat kebijakan utang
maupun non utang. Rencana pemerintah untuk mengambil pembiayaan
defisit anggaran lewat sumber pembiayaan utang dengan menerbitkan SBN
harus dilakukan secara hati-hati. F-PKB sekali lagi meminta kepada
pemerintah untuk memperhatikan volatilitas serta perkembangan pasar SBN
dalam negeri dan juga terus mencermati resiko sewaktu-waktu terjadinya
sudden reversal atau pembalikan dana asing secara tiba-tiba terlebih lagi
karena Indonesia masih menganut rezim devisa bebas.
Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan beserta hadirin
yang terhormat,
Demikianlah beberapa pandangan kami terhadap pembahasan
keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan
RAPBN
Tahun
2014
ini.
Selanjutnya
dengan
mengucapkan
bismillahirrahmannirrahim Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI
menyatakan persetujuannya bahwa kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal tahun 2014 ini dapat dilanjutkan pembahasannya ketingkat
selanjutnya sesuai dengan prosuder, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Atas perhatian Saudara Pimpinan, para anggota dan menteri, kami
banyak mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala
kehilafan dan kesalahan semoga Allah SWT senantiasa ridho-Nya, amin yaa
Rabbalalamin.
Wallahul muwafik lla aqwamith Thariq.
Wasssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
PIMPINAN,
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Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI
Ketua,

Sekretaris,

Marwan Ja’far

Muh. Hanif Dhakiri

KETUA RAPAT:
Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara dari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa.
Luar biasa pemanfaatan waktunya tepat, mudah-mudahan juru
bicara berikutnya juga bisa memanfaatkan waktu secara efisien dan efektif.
Berikutnya kami persilakan kepada juru bicara dari Fraksi Partai
Gerindra yang terhormat Saudara Ir. Fary Djemi Francis, M.M.A.
F-GERINDRA (Ir. FARY DJEMI FRANCIS, M.M.A):
PANDANGAN
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI
ATAS
KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI POKOK-POKOK PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN
TAHUN ANGGARAN 2014.
DISAMPAIKAN OLEH
Ir. FARY DJEMI FRANCIS, M.M.A
NOMOR ANGGOTA A-43.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia;
Yang terhormat Kepala BAPPENAS Republik Indonesia;
Yang terhormat rekan-rekan Anggota DPR RI; serta
Hadirin yang kami muliakan,
Di hari yang penuh berkah ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan yang Maha Esa atas berkat yang telah dilimpahkan-Nya kepada
kita semua, sehingga dapat berkumpul untuk menunaikan tugas konstitusional
sebagai Anggota DPR RI dalam keadaan sehat semoga kita semua senantiasa
dilimpahi rahmat dalam menjalankan tugas mengemban amanat rakyat.
Hadirin yang kami hormati,
Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Pemerintah telah
menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2014 melalui
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Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan pidato tersebut
telah disampaikan segenap tantangan perekonomian, asumsi dan sasaran
ekonomi makro serta arah kebijakan fiskal Tahun 2014.
Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah berhasil
menyusun Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokokpokok Kebijakan Fiskal dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2014 yang mengambil tema “Memantapkan Perekonomian Nasional
Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” serta tema
kebijakan fiskal pemerintah yaitu “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan
Fiskal Yang Sehat dan Efektif”.
Dengan tema seperti itu diharapkan mampu menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi oleh pemberian stimulus fiskal secara terukur guna
mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan hasilhasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.
Momentum pertumbuhan ekonomi selama ini telah mampu dicapai oleh
Pemerintah dimana terbukti bahwa Indonesia tercatat sebagai negara yang
mampu mencapai pertumbuhan ekonomi nomor 3 diantara negara yang
tergabung dalam G-20 setelah China dan India bahkan dilingkungan negara
ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang paling tertinggi.
Mencermati secara seksama asumsi-asumsi makro ekonomi
2015 yang telah disampaikan pemerintah tersebut, Fraksi Partai Gerindra
berpendapat bahwa:
Pertumbuhan Ekonomi Makro sebesar 6,4%-6,9% dan inflasi pada
kisaran 4,5 plus minus satu persen akan menjadi bermakna jika dikorelasikan
kedalam pengalokasian anggaran yang tergambarkan dalam postur RAPBN
2014 nantinya, agar sesuai dengan program pembangunan yang pro growth, pro
poor, pro job dan pro environment. Namun mengacu kepada pengalaman pada
tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
belum mengatasi inti permasalahan bangsa ini yaitu kemiskinan, pengangguran
dan pemerataan. Padahal semangat kita dalam penyusunan RAPBN adalah
bagaimana mengoptimalkan program pembangunan untuk kemakmuran dan
kesejahteraan bangsa ini.
Dengan demikian program pro growth, pro job, pro poor terkesan
hanya slogan belaka, tidak diikuti alokasi anggaran strategis program yang jelas
sebagaimana gambaran meskipun dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia tertinggi di ASEAN, namun ternyata upah buruh di Indonesia justru
terendah di ASEAN. Pada saat upah buruh masih rendah, harga kebutuhan
pokok justru terus melejit seperti yang dirasakan masyarakat akhir-akhir ini
terkait dengan harga daging dan bawang. Fenomena ini akan semakin
menyusahkan rakyat ketika Pemerintah pada akhirnya nanti akan menaikkan
harga bahan bakar minyak, sehingga bisa dipastikan daya beli masyarakat akan
semakin melemah. Upaya pemerintah untuk meringankan beban rakyat miskin
melalui bantuan BLSM dalam jangka waktu 5-6 bulan menurut pandangan kami
tidak lebih hanya merupakan “suap politik” kepada rakyat dan tidak akan mampu
mengentaskan mereka dari penderitaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan selama ini adalah
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pertumbuhan ekonomi yang semu yang tidak berkualitas karena hanya dinikmati
oleh kelompok tertentu saja.
Untuk itu, pemerintah perlu mencantumkan indikator-indikator
pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, misalnya:
1. Indek Penyerapan Tenaga Kerja, dimana setiap 1% pertumbuhan ekonomi
harus mampu menciptakan sekurang-kurangnya 600.000 lapangan kerja
baru.
2. Indeks Penurunan Kemiskinan, dimana setiap 1% pertumbuhan ekonomi
harus mampu sekurang-kurangnya atau mampu mengurangi angka
kemiskinan minimal 600.000.
3. Lifting Minyak 900 sampai 930.000 barel perhari dan Lifting Gas 1.240
sampai dengan 1.325.000 barel setara minyak perhari adalah sesuatu yang
masih optmis.
Selama ini pemerintah selalu gagal memenuhi pemenuhan target lifting
minyak ini, sehingga kami berpendapat bahwa dalam jangka pendek
sebaiknya pemerintah bersikap prestis agar nantinya tidak justru menambah
defisit APBN, jika target tersebut tidak tercapai.
Saya kira, saya akan melewati beberapa point yang ada, tetapi itu
menjadi bagian dari pandangan Fraksi Gerindra.
Beberapa masukan dari Fraksi Gerindra untuk mengoptimalisasi belanja
negara adalah sebagai berikut:
1. Subsidi konstruksi pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Hak
Rakyat yang kurang mampu. Untuk itu pemberian subsidi baik energi
maupun non energi merupakan tugas negara, sehingga kurang tepat kalau
kebijakan subsidi hanya dijadikan alat komoditas politik;
2. Mengingat ketersediaan Gas yang cukup melimpah maka kami menyarankan
agar Pemerintah mulai membangun infrastruktur distribusi Gas sehingga
bisa segera digalakkan konversi penggunaan Premium dan solar ke Gas.
Kebijakan pemerintah dalam pembiayaan antara lain meliputi: (i)
Mengupayakan tercapai rasio hutang terhadap PDB berkisar antara 22 sampai
23% pada akhir tahun 2014. (ii) Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara
efektif antara lain dengan seleksi ketat atas kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai
dengan pinjaman luar negeri terutama untuk infrastruktur dan energi. (iii)
Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pendanaan pemerintah melalui
utang dan sumber-sumber dalam negeri, dan menjadi sumber utang luar negeri
hanya sebagai pelengkap.
Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa kebijakan pembiayaan
yang disampaikan oleh Pemerintah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya
hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pada
pembiayaan yang diperoleh melalui sumber utang untuk menutup defisit
anggaran. Pada hal utang pemerintah saat ini sudah mencapai 2000 triliun di
mana Pemerintah diprediksi akan sulit menyelesaikan jumlah utang Indonesia
tersebut. Selain itu, Utang tersebut tidak disebut utang dalam APBN, tetapi di
sebut pemasukan pembangunan dalam negeri.
Paradigma neoliberal yang dianut pemerintah dalam mengelola
anggaran negara menjadi pangkal masalah dari praktek perbudakan utang.
Defisit anggaran yang setiap tahun dipertahankan patut dicurigai sebagai upaya
memberi celah bagi penarikan utang-utang baru untuk pembiayaan defisit
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anggaran dan membayar cicilan utang. Strategi penerbitan utang berbunga tinggi
memang dapat memenuhi target pembiayaan defisit. Tetapi, strategi ini justru
akan berdampak negatif terhadap sektor riil. Kesempatan sektor swasta untuk
mencari pembiayaan dengan penerbitan obligasi semakin terbatas akibat harus
berkompetisi dengan tingginya yield obligasi Pemerintah.
Selain itu, kami menilai kebijakan fiskal yang telah dilakukan
Pemerintah selama ini telah membuat perekonomian kita semakin tergantung
pada lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan kehendak pasar yang
dikehendaki oleh pemodal besar yang berasal dari luar negeri. Kondisi ini telah
membuat sektor riil melambat dibandingkan sektor keuangan yang melaju pesat.
Pada saat yang bersamaan juga menghambat berjalannya agenda penciptaan
lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran dan pengentasan
kemiskinan yang menjadi tugas pemerintah. Kinerja kebijakan fiskal yang dicapai
oleh Pemerintah selama ini menunjukan bahwa anggaran Pemerintah
berdampak kontraktif terhadap perekonomian nasional dan belum bisa berperan
optimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hadirin yang kami hormati,
Fraksi Gerindra mengharapkan kebijakan fiskal Pemerintah dapat
berkorelasi langsung dengan penguatan kemandirian perekonomian nasional.
Karena hanya dengan kemandirian perekonomian nasional kita bisa mewujudkan
kesejahteraan rakyat yang menjadi bangsa yang makmur dan bermartabat.
Untuk itu dalam rangka pelaksanaan penyehatan kebijakan fiskal, kami
mengharapkan Pemerintah agar memperhatikan dan menindaklanjuti masukan
yang telah kami berikan.
Demikian pandangan Fraksi Partai Gerindra atas Keterangan
Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun
Anggaran 2014.
Atas perhatian Saudara Pimpinan, Saudara Menteri Keuangan RI,
rekan-rekan Anggota DPR RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

PIMPINAN
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Sekretaris,

H. Ahmad Muzani
Anggota No. A-21

Edhy Prabowo, M.M., M.B.A
Anggota No. A-19

Terima kasih.
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KETUA RAPAT :
Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Fary juru bicara dari
Fraksi Partai Gerindra, waktunya lewat tiga menit.
Berikutnya, kami persilakan pada juru bicara Fraksi Partai Hanura
yang terhormat Saudara Ferdinand Sampurna Jaya, kami persilakan.
F-HANURA (H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA) :
PANDANGAN FRAKSI PARTAI HANURA DPR RI
ATAS KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI POKOK-POKOK
PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN TAHUN 2014.
Dibacakan Oleh:
H A. FERDINAND SAMPURNA JAYA
Nomor Anggota: A-4.
Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Saatnya HATI NURANI Bicara,
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat
berupa Rahmat, Hidayah serta Taufiq-nya kepada kita semua, sehingga kita
semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri Rapat
Paripurna mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun
Anggaran 2014.
Hadirin yang kami hormati,
Rencana APBN tahun 2014, adalah RAPBN tahun terakhir dari
program pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014. Sejak mulai
dilaksanakannya pada tahun 2010 hingga semester I tahun 2013 sekarang ini,
banyak yang dapat kita catat baik dari sisi positif ataupun keberhasilan
pencapaian target dan tujuan pembangunan.
Sebaliknya ada juga pencapaian yang masih harus disempurnakan
dan belum optimal sehingga saat pelaksanaan pada tahun 2014 mendatang bisa
lebih baik dan berhasil. Apalagi pada tahun 2014 mendatang merupakan tahun
pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Selain itu,
dengan adanya pelaksanaan pemilu juga dapat mendorong perekonomian
domestik menjadi lebih bergerak ke arah positif melalui konsumsi rumah tangga.
Hal ini ditunjukan oleh data dan angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga
selama 5 tahun terakhir mencapai 5,0 persen dan memberikan kontribusi ratarata sebesar 2,8 persen dengan kata lain selama 5 tahun terakhir sekitar 48,5
persen pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga.
Namun di lain sisi, Fraksi Partai Hanura berpendapat
mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai lokomotif perekonomian akan
menjadi tantangan jika nilai tukar rupiah terhadap dollar dan tingkat inflasi serta
suku bunga tidak dapat dipertahankan pada kisaran yang stabil. Implikasi yang
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berikutnya bersumber dari perekonomian global dan regional yang masih belum
pulih. Sebagai akibat krisis global, sehingga menekan sumbangan sektor rumah
tangga untuk menggerakan perekonomian pada tingkat laju yang ditargetkan.
Dampak lainnya, adalah serapan terhadap tenaga kerja yang tidak menopang
laju penurunan tingkat pengangguran.
Hadirin sekalian,
Mengacu pada konsidi tingkat perekonomian global, khususnya
kondisi yang dihadapi negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Korea,
China, dan Jepang serta negara-negara utama di kawasan Eropa yang masih
mengalami tekanan di dalam perekonomian mereka, akan berdampak pada
menurunnya tingkat permintaan ekspor nasional.
Tahun 2013 ini, ekspor negara maju diperkirakan tumbuh sebesar
2,8% dan impor tumbuh 2,2 persen year on year. Sebaliknya di tahun yang
sama, di negara-negara berkembang impor 6,2 persen year on year. Sementara
ekspor negara berkembang tumbuh 4,8 persen. Angka-angka tersebut
menunjukan kecenderungan terjadinya defisit negara perdagangan Beberapa
negara berkembang masih mengandalkan kenaikan harga komoditas nilai
ekspor. Oleh karena itu investasi pada industri sektor berorientasi ekspor perlu
lebih ditingkatkan.
Konsekuensi yang dihadapi sejumlah negara-negara utama di
dunia memungkinkannya penurunan laju inflasi secara global. Penurunan yang
terjadi pada tahun 2013 ini terjadi pada harga-harga komoditas minyak mentah
dari 105,0 persen pada tahun 2012 menjadi 102,6 persen atau turun 2,3 persen,
pangan dan industri turun 0,9 persen serta komoditas pangan turun 3,3 persen
dari 174,61 persen pada tahun 2012 menjadi 168 persen pada tahun 2013.
Saudara Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat,
Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal pada Tahun 2014 yang disampaikan oleh Pemerintah, dengan
mempertimbangkan perkembangan perekonomian dunia dan kondisi
perekonomian Indonesia saat ini. Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa
pandangan, sebagai berikut :
1. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi pemerintah menetapkan pada kisaran
6,4 - 6,9 persen mencermati perkembangan ekonomi global yang masih
belum pulih dan masih lemahnya kekuatan ekonomi domestik ditinjau dari sisi
konsumsi rumah tangga, kinerja ekspor dan investasi yang memiliki kontribusi
cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta realisasi
pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,2 persen dan
capaian pada kuartal I tahun 2013 yang baru mencapai 6,02 persen, Fraksi
Partai HANURA berpendapat bahwa angka yang ditetapkan oleh pemerintah
masih lebih tinggi dan terlalu optimistic. Angka yang moderat untuk
pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,1 - 6,5 persen.
2. Tingkat inflasi pada kisaran 3,5 - 5,5 persen merupakan angka yang cukup
realistis meskipun pada tiga bulan terakhir di tahun 2013 terjadi inflasi volatile
food yang tinggi yang terjadinya fluktuasi harga impor sejalan dengan
adanya kebijakan pembatasan impor pada beberapa komoditas, namun
Fraksi Partai HANURA tetap mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai
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3.

4.

5.

6.

terhadap dampak kemungkinan terjadinya kenaikan harga minyak dunia yang
akan berpengaruh terhadap penyesuaian harga BBM bersubsidi dan
dinamika politik yang tinggi yang akan memberikan tekanan baru pada
perekonomian nasional.
Tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada kisaran 4,5 - 5,5 persen, merupakan
angka yang cukup realistis. Fraksi Partai HANURA mengingatkan pemerintah
untuk selalu waspada terhadap tekanan yang timbul berasal dari belanja
APBN yang cukup tinggi serta subsidi APBN yang kurang tepat, yang bisa
menimbulkan ruang gerak stimulus fiskal semakin terbatas dan berkurangnya
kemampuan fiskal untuk memberikan dampak stimulus yang lebih kuat pada
perekonomian nasional.
Terkait dengan nilai tukar rupiah, pada RAPBN tahun 2014 pemerintah
menetapkan pada kisaran Rp9.600–Rp9.800 per dolar. Angka tersebut cukup
realistis bila dilihat dari masalah fluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar
dengan kecenderungan pada kisaran Rp9.600 per dolar.
Terhadap Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude oil price) pada
kisaran USD 100-USD 115 per barel, Fraksi Partai HANURA memandang
target tersebut cukup realistis. Melihat perkembangan harga minyak dunia
yang mengalami penurunan sebagai akibat dari akhir Maret, September
0,6 – 0,9 juta barel per hari turunnya.
Lifting minyak mentah Indonesia pemerintah menetapkan pada kisaran
900-930 ribu barel per hari. Fraksi Partai HANURA menilai target lifting
minyak yang ditetapkan oleh pemerintah kurang realistis bila dilihat dari trend
produksi minyak rata-rata per tahun yang mengalami penurunan dari tahun
2011 sampai Maret 2013 di bawah 900 ribu barel per hari.

Hadirin yang berbahagia,
Arah pembangunan tahun 2014 dirumuskan pada thema
“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan”. Karena itu kebijakan dan program pelaksanaan
pembangunan diarahkan kepada thema tersebut.
Fraksi Partai Hanura mencatat, dari sisi Belanja Negara Belanja
Pemerintah Pusat tahun 2013 masih lebih besar dibandingkan dengan transfer
ke daerah. Hal ini tercermin dari angka perkembangan belanja negara dari
Rp1.009,2 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp1.154 triliun pada tahun 2013.
Sementara transfer ke daerah dari Rp480,6 triliun hanya meningkat menjadi
Rp528,6 triliun.
Demikian laporan dari Fraksi Partai Hanura, berdasarkan dari
uraian tersebut setelah melakukan kajian melalui pembahasan yang
komprehensif di Fraksi, maka Fraksi Partai HANURA DPR RI menyatakan
SETUJU kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2014 dibahas dan
ditindaklanjuti sesuai peraturan dan tata tertib DPR RI.
Demikian Pandangan Fraksi Partai HANURA DPR RI kami
sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.
Billahitaufiqwalhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
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PIMPINAN FRAKSI PARTAI HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

H. Sunardi Ayub, S.H.
No. Anggota 12

Saleh Husin, S.E., M.Si.
No. Anggota 13

KETUA RAPAT:
Dan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.
Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat,
yang terhormat Saudara H. Heriyanto, S.E. M.M. Kepada beliau saya persilakan.
F-PD (H. HERIYANTO, S.E., M.M.) :
PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI
ATAS
KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI
POKOK-POKOK PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN
TAHUN ANGGARAN 2014
Juru bicara
: H. Heriyanto, S.E., M.M.
Nomor Anggota : 444.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya,
Para Anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha
Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menjalankan tugas
konstitusional kita sebagai Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk
menyampaikan pandangan Fraksi-fraksi terhadap Keterangan Pemerintah
mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran
2014.
Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa dasar hukum Penyesuaian
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara,
dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI,
dan DPRD RI. Sebagai tindak lanjutnya, Badan Anggaran akan melakukan
Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menyelesaikan akhir
kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan
memperhatikan pemandangan umum fraksi. Jawaban Pemerintah, saran dan
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pendapat Badan Musyarawah, serta keputusan Raker Komisi dengan
Pemerintah mengenai alokasi anggaran menurut fungsi, program dan kegiatan
Kementerian dan Lembaga.
Saudara Pimpinan, para Anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati.
Kondisi perekonomian global tahun 2014 diperkirakan akan lebih
baik dibandingkan tahun 2013, mengikuti pemulihan ekonomi di berbagai
kawasan sebagai dampak lanjutan dan diberlakukan sebagai kebijakan stimulus
untuk mendorong perekonomian di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi
dunia diperkirakan akan meningkat dari 3,3 persen di tahun 2013 menjadi 4,0
persen di tahun 2014. Sementara itu laju, pertumbuhan negara-negara
berkembang diperkirakan meningkat dari 5,3 persen di tahun 2013 menjadi 5,7
persen di tahun 2014.
Meskipun kinerja perekonomian global tahun 2014 diperkirakan
memasuki fase akseleratif dan semakin prospektif, namun pemerintah tetap perlu
mewaspadai sejumlah tantangan perekonomian global diantaranya: potensi
stagnansi ekonomi yang masih membayangi kawasan Eropa akibat krisis utang
pemeritah, derasnya arus modal asing yang dapat menimbulkan efek
pembalikan. Kecenderungan turunnya harga komoditas dunia yang berpotensi
melemahkan ekonomi Indonesia khususnya untuk produk komoditas primer,
serta trend penguatan dolar AS terhadap sejumlah mata uang lainnya di dunia
termasuk Indonesia.
Saudara Pimpinan, para Anggota DPR RI, dan hadirin yang kami hormati.
Dari sisi Domestik, Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun
2014 diperkirakan akan terus mengalami perbaikan. Stabilitas ekonomi terus
terjaga ditandai dengan menguatnya beberapa indikator ekonomi makro, seperti
laju inflasi yang diperkirakan menurun seiring dengan harga-harga komoditas,
nilai tukar rupiah diperkirakan masih mengalami fluktuasi dan tekanan, seiring
dengan membaiknya ekonomi global. Sementara itu, Kinerja Ekspor dan Impor
juga diperkirakan tetap mengalami trend yang meningkat seiring dengan
membaiknya pertumbuhan ekonomi global akan berdampak pada meningkatnya
volume perdagangan dunia termasuk ekspor Indonesia.
Meskipun demikian, di balik indikator makro ekonomi yang
menunjukan kinerja positif, tantangan yang dihadapi perekonomian di tahun 2014
berdasarkan perkembangan ekonomi global dan domestik adalah masalah
ketahanan ekonomi domestik serta masalah perluasan kesejahteraan secara adil
dan merata. Dalam hal ketahanan ekonomi, pemerintah diharapkan dapat
merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan
ekonomi nasional dalam mengatasi tekanan di bidang fiskal dan moneter.
Selanjutnya, hasil-hasil pembangunan harus dapat mendorong peningkatan
pendapatan, peluang kerja yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat
yang merata. Dengan demikian kegiatan perekonomian dan hasil pembangunan
akan lebih bersifat inklusif.
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Saudara Pimpinan, para Anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati,
Tema
Rencana
Kerja
Pemerintah Tahun 2014
yaitu
“Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan”. Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah
tersebut, dan potensi tantangan yang dihadapi ke depan, Pemerintah diharapkan
dapat memperkuat dan meningkatkan ketahanan ekonomi domestik, melalui
peningkatan daya saing produk domestik, memperkuat investasi serta tetap
menjaga stabilitas moneter nilai tukar keberlanjutan fiskal. Pertumbuhan ekonomi
yang inklusif diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi
pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Saudara Pimpinan, para Anggota DPR RI, dan hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan
fiskal tahun 2014 yang telah diajukan pemerintah serta mencermati rencana
kerja pemerintah tahun 2014 yang telah disusun maka Fraksi Partai Demokrat
menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan APBN tahun 2014 merupakan tahap akhir dari RPJM kedua,
oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah
untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas sasaran yang
telah ditetapkan serta hasil yang telah dicapai dalam periode
sebelumnya, sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan
pembangunan tahun 2014, untuk memastikan bahwa pelaksanaan
pembangunan ekonomi tetap berada pada arah yang tepat dan sesuai
dengan sasaran pembangunan jangka panjang.
2. Mencermati sumber-sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 yang
didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor Industri pengolahan, sektor
pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran, serta sektor
pengangkutan. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah
untuk meningkatkan daya saing industri, perluasan lahan pertanian
melalui pencapaian, pencetakan sawah baru, dan rehabilitasi jaringan
irigasi. Untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, pemerintah
diharapkan dapat melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional dan
pengembangan program kemitraan untuk pembangunan Usaha Kecil
Menengah.
3. Untuk memperoleh hasil maksimal dari aliran modal masuk capital inflow dan
mengantisipasi dampak balikannya. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan
Pemerintah dapat merumuskan strategi pembangunan investasi yang
dapat menyebar ke berbagai sektor perekonomian terutama
infrastruktur pangan dan energi.
4. Terkait dengan kebijakan penerimaan negara pada tahun 2014, Fraksi Partai
Demokrat mendukung langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan
pemerintah dalam kerangka meningkatkan penerimaan perpajakan
kepabeanan dan cukai khususnya kebijakan perluasan basis pajak dan
optimalisasi PNBP.
5. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2014 mengenai Kebijakan Belanja
Negara. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar belanja pemerintah
pada tahun 2014 harus mampu menstimulasi perekonomian dengan
tetap mengendalikan defisit dalam batas yang aman serta menjaga
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kesinambungan fiskal. Selain itu Fraksi Partai Demokrat juga meminta
kepada Pemerintah untuk meningkatkan alokasi belanja modal untuk
infrastruktur dalam kerangka meningkatkan daya saing dan kapasitas
produksi.
6. Terkait dengan kebijakan subsidi tahun 2014 Fraksi Partai Demokrat
mendukung pokok-pokok kebijakan subsidi pada tahun 2014 diantaranya
peningkatan efisiensi subsidi energi dan ketepatan target sasaran penyaluran
subsidi non energi secara lebih efisien dan pengendalian konsumen BBM
bersubsidi.
7. Khusus Kebijakan Belanja Daerah, maka Fraksi Partai Demokrat meminta
kepada Pemerintah agar memperluas kebijakan desentralisasi fiskal
dengan mengalirkan anggaran yang lebih besar ke daerah sesuai
dengan prinsip otonomi daerah yang lebih proporsional, adil dan
akuntable dan meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal.
8. Kebijakan fiskal defisit anggaran tahun 2014. Fraksi Partai Demokrat
mendukung langkah-langkah pemerintah dalam pelaksanakan kebijakan
defisit anggaran untuk menjaga agar peran APBN sebagai instrumen
fiskal untuk menstimulasi perekonomian dan berfungsi optimal di
tengah keterbatasan anggaran atau budget constrain. Sementara itu
kebijakan pembiayaan anggaran diharapkan dapat mempertimbangkan
kemampuan membayar kembali, kemampuan menyerap komitmen
pinjaman serta pemanfaatan untuk kegiatan produktif.
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim, puji syukur
kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Partai Demokrat
menyatakan dapat menerima kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal tahun 2014 untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat I
dan II di DPR RI.
Demikian Pandangan Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa memberikan ridho-Nya kepada kita semua untuk dapat melanjutkan
Rapat Paripurna ini.
Wabilahitaufiqwalhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Ketua,

Sekretaris

Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
Nomor Anggota 515

Saan Mustofa
Nomor Anggota 480

KETUA RAPAT :
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara H. Heriyanto juru
bicara Fraksi Partai Demokrat.
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Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Golkar
yang terhormat Saudara Dr. H. M. Azwir Dainy Tara. Ini senior kita kami
persilakan.
F-PG (Dr. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.) :
PANDANGAN
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2014
Disampaikan oleh Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.
Anggota DPR RI No. A-183.

Bismilahirahmanirahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dan
juga didampingi oleh Kepala BPN, Ketua Bappenas,
Para Anggota DPR RI, hadirin sekalian yang berbahagia,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya-lah kita dapat menghadiri Rapat
Paripurna DPR RI hari ini, dalam acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun
Anggaran 2014.
Fraksi Partai Golongan Karya juga mengucapkan selamat kepada
Bapak Dr. Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan RI yang baru ditunjuk,
semoga mampu mengemban amanah membawa pengelolaan keuangan negara
ke arah yang lebih baik untuk semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat
Indonesia.
Pimpinan sidang, hadirin yang kami hormati,
Perekonomian dunia di tahun 2014 diperkirakan lebih baik
dibanding tahun 2013, Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2014 diperkirakan
meningkat mencapai 4%, lebih tinggi dari proyeksi tahun 2013 yaitu 3,3%.
Pertumbuhan ekonomi dunia ini didorong oleh laju pertumbuhan di negara maju
sebesar 2,2% dan pertumbuhan di negara berkembang sebesar 5,7%. Perbaikan
ekonomi global merupakan dampak beragam program stimulus yang dijalankan
beberapa waktu lalu yang telah membuahkan hasil yang positif. Tapi tentu saja
optimisme ini perlu dibarengi dengan sikap kehati-hatian, mengingat
perekonomian di negara maju belum sepenuhnya pulih akibat krisis perumahan
di Amerika dan krisis hutang di Eropa yang masih mengkhawatirkan kita semua.
Perekonomian domestik sendiri pada tahun 2014 diperkirakan
membaik dibanding situasi ini. APBN 2014 mematok pertumbuhan ekonomi
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domestik sebesar 6,8% walaupun akan direvisi menjadi 6,2% berdasarkan
usulan pemerintah dalam RAPBN Perubahan 2013 yang akan datang. Semakin
membaiknya perekonomian dunia di tahun 2014 akan meningkatkan sisi
permintaan dan juga akan memacu domestik yang dibarengi dengan terjaganya
konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi dan belanja pemerintah.
Situasi perekonomian dunia semakin menurun di tahun 2014 dan
ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang semakin kokoh merupakan
momentum positif yang harus dimanfaatkan dengan menyusun agenda politik
dari yang lebih ekspansif dalam pro kesejahteraan rakyat. Karena itu, Fraksi
Golongan Karya ingin menempatkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan sebagai instrument fiskal bangsa yang lebih
ekspansif dalam memanfaatkan perekonomian dunia dan domestik ini. Sejalan
dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, “Memperkuat
Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas, Berkelanjutan Melalui
Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif”.
Pimpinan Sidang, hadirin yang kami hormati,
Mencermati pendekatan ekonomi mikro ekonomi yang diajukan
oleh Pemerintah, Fraksi Golongan Karya menyampaikan data sebagai berikut:
1. Fraksi Partai Golkar mengucapkan apresiasi target per-angka pertumbuhan
2014 yang sebesar 6,4 - 6,9%, menginat World Economic Organization
memprediksikan bahwa angka pertumbuhan negara berkembang hanya
sebesar 5,7% dengan pertumbuhan negara-negara ASEAN sebesar 5,5%.
Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk mengoptimalkan
pertumbuhan ekonomi domestik.
2. Terkait inflasi, F-PG berharap inflasi 2014 dibawah angka 5% agar daya beli
masyarakat tidak berubah terlalu tajam seiring dengan ekspansi fiskal dan
moneter yang diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2014 ini. Karena itu
perlu diperhatikan: (i) meningkatkan harga komoditas di dalam internasional
akibat pemulihan permintaan dunia; (ii) pemberian transportasi antara daerah.
3. Terkait suku bunga SPN 3 bulan, F-PG mendesak agar suku bunga terus
dapat diturunkan ke angka normal perekonomian untuk tahun 2014 ini
sebaiknya dibawah angka 5% agar sector rill harus berkembang dengan baik.
4. Terkait lifting minyak. F-PG mendesak Pemerintah untuk agar lebih realistis
dalam menentukan target lifting minyak pada 2014 untuk menjaga kredibilitas
APBN 2014 ini. APBN 2013 menargetkan lifting minyak sebesar 900 ribu
barel/hari tapi realisasinya hanya sampai 840 ribu barel/hari. Melesetnya
target lifting ditambah dengan meningkatnya harga minyak dunia, memberi
tekanan kepada APBN 2014 saat ini, F-PG mengharapkan keseriuasan
pemerintah dalam menempatkan target lifting untuk minyak dan bekerja keras
dalam memenuhi target lifting yang telah ditetapkan bersama di DPR.
5. Arah kerja fiskal berorientasi kesejahteraan rakyat harus mampu menekan
angka kemiskinan dan pengangguran. F-PG mendesak pemerintah agar
pertumbuhan dititik beratkan pada sektor-sektor memperkerjakan kerja lebih
banyak dan dampak sektoralnya yang lebih luas dalam program-program propoor harus dikombinasikan dengan peningkatan tingkat pendidikkan dan
kesehatan.
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Pimpinan Sidang, Hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, F-PG berpendapat:
1. Dibidang perpajakkan, masih rendahnya tax ratio Indonesia mengharuskan
kerja keras Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor
perpajakan melalui pembenahan sistem dan perluasan basis pajak.
2. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak, Fraksi Partai Golkar
mendesak Pemerintah untuk menyusun road map pengembangan BUMN
agar mampu menjadi pelaku usaha yang mampu berkiprah ditingkat global.
3. Dengan meningkatnya belanja egara, belanja pusat maupun daerah,
F-PG meminta agar Pemerintah memiliki ukuran yang jelas tentang manfaat
belanja itu bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
4. Desentralisasi adalah komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik karena
stabilitas negara terganggu bila aspek kesejahteraan terabaikan.
5. F-PG mendesak dirumuskan strategi alokasi dana pembagunan infrastruktur
yang menghubungkan antar kabupaten-kabupaten, kabupaten-kota, kota-kota
antar daerah dan daerah-daerah produksi. Fraksi Partai Golkar menegaskan
bahwa pembangunan infrastruktur daerah bukan hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah semata, tapi juga merupakan tanggung jawab
pemerintah mengingat masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah
dalam penyediaan infrastruktur.
6. Terkait defisit anggaran, Fraksi Partai Golkar mendesak Pemerintah untuk
lebih meningkatkan alokasi pembiayaan program-program kesejahteraan
rakyat di bidang pendidikkan, kesehatan, pembangunan infrastruktur,
program-program peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pimpinan Rapat, Menteri Keuangan , Anggota DPR yang kami hormati,
Berdasarkan
pendapat
di
atas,
dengan
mengucapkan
bismillahirrahmanirrahim, F-PG menyatakan “setuju membahas lebih lanjut
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun
Anggaran 2014” sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku”.
Terima kasih.
Akhirul qalam.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs. Setya Novanto, A.K
Ketua

Drs. H. Ade Komarudin, M.H
Sekretaris

Terima kasih sekali lagi.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
KETUA RAPAT:
Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat senior kami
Dr. Azwir Dainy Tara selaku juru bicara dari Fraksi Partai Partai Golkar.
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Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang terhormat Saudara Sayed Muliady, S.H.
Kami persilakan.
F-PDIP (SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.):
PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH
MENGENAI
POKOK-POKOK PEMBICARAAN PENDAHULUAN
RAPBN TAHUN ANGGARAN 2014
Disampaikan Oleh: Sayed Muhammad Muliady, S.H.
Anggota Nomor: A-383
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaauh.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian.
Om Swastiastu.
MERDEKA!!!
Yang terhormat Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah
beserta jajarannya,
Rekan-rekan Anggota Dewan, dan hadirin yang dimuliakan,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
sehingga pada hari ini kita dapat menghadriri Sidang Paripurna yang terhormat
ini dalam acara pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi
Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2014 sebagai
bentuk pelaksanaan konstitusional fungsi anggaran DPR RI. Tema RKP tahun
2014 adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatkan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perintah
konstitusi
tersebut
merupakan
kewajiban
bagi
Pemerintah
untuk
melaksanakannya tetapi pada kenyataannya hal tersebut sulit terwujud.
Bandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal
reformasi hanya sebesar Rp300 triliun sekarang meningkat 600% menjadi
Rp1900 triliun tetapi dengan peningkatakan kesejahteraan yang cenderung
moderat bahkan terjadi stagnansi di semua bidang kehidupan.
Saat ini sekitar + 55% masyarakat Indonesia memiliki kemampuan
belanja yang masih rendah yaitu hanya Rp500 ribu/orang/bulan dan hanya 15%
masyarakat Indoensia yang mampu membelanjakan uangnya diatas Rp1
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Juta/bulan/orang. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam pergerakkan Indeks Gini
Ratio yang semakin meningkat dari 0,38 pada tahun 2010 menjadi 0,41 pada
tahun 2012. Tentunya hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan di
masyarakat yang semakin parah dan harus menjadi perhatian Pemerintah untuk
segera diatasi.
Oleh karena itu KEM-PPKF yang disusun pemerintah harus dapat
menjelaskan Memantapkan Perekonomian Nasional yang seperti apa, dan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan itu yang bagaimana. Dapat
kita lihat bersama bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan yang terus
meningkat tanpa disertai dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan.
Sementera itu, ketimpangan pendapatan yang semakin lebar, menunjukkan
bahwa Pemerintah salah urus dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Sidang serta Hadirin yang
dimuliakan,
Beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian, pertumbuhan
ekonomi nasional tahun 2014 yang diperkirakan pemerintah berada pada kisaran
6,4 - 6,9 persen. Angka pertumbuhan tahun 2014 tersebut merupakan angka
yang terlalu optimistik. Dalam RAPBN 2013, tingkat pertumbuhan justru
diturunkan mempertimbangkan dampak pengurangan subsidi BBM dan
perekonomian domestik yang tumbuh melambat.
Perkiraan angka inflasi tahun 2014 yakni berada pada kisaran
3,5 - 5,5 persen perlu dipertanyakan. Hal ini menjadi perhatian bahwa teknanan
kenaikan harga pada masyarakat telah terjadi beberapa tahun terakhir, bahkan
kenyataan harga-harga bahan-bahan kebutuhan pokok naik tidak terkendali. Jika
pemerintah benar-benar berniat mengurangi beban rakyat, usaha menghambat
kenaikan harga terutama bahan-bahan kebutuhan pokok perlu untuk segera
dilakukan.
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Sidang, serta hadirin yang
dimuliakan,
Dalam RAPBN 2014 belanja negara mengalami kenaikan sebesar
18,75% dari APBN 2013, belanja tersebut diarahkan untuk mendukung kinerja
akselerasi perekonomian nasional. Belanja Negara ditopang dari pendapatan
negara dari sektorpojak yang naik 12 - 14% dan PNBP sebesar 8 - 11% dari
APBN 2013. Sisanya dari pembiayaan utang dan defisit APBN. Pada tahun
anggaran 2014 defisit ditetapkan 1,7-2,3% dari PDB padahal dalam RPJMN
2010-2014 target defisit anggaran berada di level 1,2% terhadap PDB. Belanja
Pemerintah yang meningkat tidak disertai dengan kinerja Pemerintah dalam
membangun kemandirian fiskal karena masih mendorong defisit anggaran yang
besar dan tidak sesuai dengan janji Pemerintah diawal Pemerintahannya.
Belanja Negara tahun 2014 diarahkan menuju belanja yang
produktif, efisien dan berkualitas. Pemerintah perlu menjelaskan belanja
produktif, efisien dan berkualitas itu yang bagaimana, karena melihat belanja
negara pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan rata-rata Rp45
juta/orang/tahun untuk gaji pegawai tetapi untuk penanggulangan kemiskinan
pemerintah hanya mengeluarkan dana Rp2 juta/orang/tahun.
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Disatu sisi daya serap belanja Pemerintah semakin memburuk dari tahun
ketahun mengindikasikan Pemerintah masih setengah hati dalam menerapkan
Performance Based Budget.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengingatkan Pemerintah untuk
lebih bekerja keras dalam mengoptimalkan sumber penerimaan negara terutama
potensi-potensi pajak dari sektor pertambangan dan PMA. Peningkatan
penerimaan perpajakan tersebut harus sejalan dengan upaya mengamankan
penerimaan perpajakan secara sungguh-sungguh dengan memerangi kejahatan
berupa markus pajak, penipuan pajak dan berbagai modus penghindaran pajak.
Terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dapat
ditingkatkan dari industri ekstraktif. Selain itu, untuk mencapai penerimaan
negara yang optimal, pembenahan administrasi pencatatan keuangan harus juga
dibenahi.
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Sidang, serta Hadirin yang
dimuliakan,
Ditinjau dari sudut belanja negara, dalam RPABN 2013 Pemerintah
diharapkan lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan
belanja-belanja yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil rakyat.
Pemerintah perlu melakukan penghematan pengeluaran Belanja Pemerintah
Pusat yang tidak memberikan dampak langsung dalam peningkatan pelayanan
publik, pengentasan kemiskinan dan pencipataan lapangan kerja bagi rakyat.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendukung peningkatkan
kesejahteraan PNS dan TNI-Polri sebesar rata-rata 6% pada tahun 2014.
Meningkatnya alokasi belanja untuk gaji pegawai haruslah disertai dengan
peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan reformasi birokrasi, karena
alokasi belanja pegawai yang cukup besar sangat membebani APBN jika tidak
menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa subsidi harus
tetap ada dan tidak perlu dinaikkan khususnya subsidi BBM karena memang
kenyataannya rakyat masih membutuhkan dan sebagian besar rumah tangga
yang menggunakan subsidi BBM adalah rumah tangga miskin dan menengah
kebawah. Kenaikan BBM atau pengurangan subsidi BBM akan berdampak pada
lebih dari 50 juta penduduk miskin dan lebih dari 130 juta penduduk
berdayabelanja rendah yaitu hanya Rp500 ribu/orang/bulan.
Terhadap belanja daerah, Fraksi PDI perjuangan DPR RI
berpendapat bahwa Pemerintah harus fokus pada kebutuhan daerah, terutama
kebutuhan dasar yang langsung dirasakan masyarakat seperti kesehatan,
pendidikan dan infrastruktur. Selama ini yang terjadi, pelimpahan kewenangan
urusan pusat ke daerah tidak disertai dengan besarnya desentralislasi fiskal
berupa alokasi anggaran pusat ke daerah sehingga sering terjadi ketimpangan
fiskal yang mengabaikan prinsip equality antar daerah.
Dalam RPBN 2014 sudah waktunya bagi Pemerintah untuk terus
mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi di Kementerian dan Lembaga (K/L) ke
daerah dengan porsi yang terus meningkat, melalui mekanisme Dana Alokasi
Khusus (DAK) sesuai dengan Pasal 108 Ketentuan Peralihan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, hal
yang sama juga terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yang disesuaikan dengan
maksud otonomi daerah, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta Pemerintah
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benar-benar serius menjalankan perintah Undang-Undang ini. Terkait dengan
defisit anggaran, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong Pemerintah untuk
tidak melakukan tambahan utang baru dan mengoptimalkan penggunaan SAL
untuk menutup defisit.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendesak pemerintah untuk segera
memperbaiki manajemen pengelolaan anggaran negara demi terwujudnya APBN
yang sehat dan berkesinambungan, yaitu : (a) defisit harus terkendali menuju
seimbang atau surplus, (b) keseimbangan primer terjaga positif, dan (c) nominal
utang yang cenderung menurun.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI selalu berjuang agar RAPBN 2014
nantinya merupakan manifestasi sesungguhnya dari “APBN sebagai instrumen
untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Melalui
program-program yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat sehingga
kesejahteraan rakyat dapat tercapai sesuai dengan amanat proklamasi dan citacita pendiri bangsa Indonesia.
Dengan pandangan, saran serta pemikiran diatas, maka Fraksi PDI
Perjuangan DPR RI menyatakan “MENYETUJUI untuk melakukan
pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah terhadap keterangan
Pemerintah Mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2014, sepanjang pembahasan RAPBN
tersebut nantinya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
serta dengan memperhatikan beberapa catatan kritis tersebut diatas”.
Demikianlah pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
terhadap Keterangan Pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan
pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2014. Atas segala perhatian Sidang
Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om
MERDEKA !!!
PIMPINAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Sekretaris,

PUAN MAHARANI
Anggota Nomor 360

BAMBANG WURYANTO
Anggota Nomor 358

KETUA RAPAT:
Kami ucapkan terima kasih kepada Juru Bicara dari Fraksi PDI
Perjuangan Saudara Sayed Muhammad Muliady.
Selanjutnya kami persilakan kepada Juru Bicara dari Fraksi
Keadilan Sejahtera. Yang terhormat Saudara Ecky Awal Mucharam.
Kami persilakan.
Kami ingatkan mohon waktunya bisa dimanfaatkan secara efektif.
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F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.):
PANDANGAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2014
TAHUN ANGGARAN 2014
Disampaikan oleh : Ecky Awal Mucharam
Nomor Anggota : A-68

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Bismillahirrahmanirrahim.
Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta
Saudara Menteri Keuangan yang baru yang saya sudah salami.
Kalau saya salaman setelah bicara itu salaman dalam rangka saya
mengasih pandangan, kalau tadi salaman mengucapi selamat pelantikan.
Dan Menteri Perencanaan Pembangunan beserta jajarannya,
Saya akan membacakan pandangan ringkasan eksekutifnya,
karena Bapak-bapak kelihatan sudah siap istirahat masih ada agenda yang lain.
Tetapi yang akan disampaikan adalah nanti disampaikan secara formal adalah
pandangan yang lengkapnya dan pandangan yang lengkap itu lah yang menjadi
basis dari tanggapan pemerintah dan menjadi catatan dalam mempertimbangkan
membuat nota keuangan yang akan disampaikan oleh presiden pada bulan
Agustus nanti. Ini yang saya bacakan yang pendeknya supaya lebih ringkas.
Hadirin yang Saya hormati,
Secara umum Fraksi Partai Keadialan Sejahtera memandang
bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakkan
Fiskal Tahun Anggaran 2014 masih membutuhkan peningkatan terobosan
kebijakan dalam upaya untuk meningkatan kesejahteraan rakyat, mendorong
pemerataan ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,
karena itu, Fraksi PKS memberi catatan penting sebagai berikut:
1. Dalam Kerangka Ekonomi Makro, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014
diasumsikan dalam rentang 6,4 - 6,9 persen. Sesungguhnya angka
pertumbuhan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target dalam
rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2009-2014
sebesar 7-7,7 persen. Tidak tercapainya target RPJMN tahun 2014 secara
umum disebabkan karena pemerintah belum mampu memanfaatkan
besarnya potensi ekonomi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional. Peran konsumsi modal Pemerintah yang terus menurun telah
menghambat pencapaian perptumbuhan yang lebih baik. Fraksi PKS
berpandangan kedepan pemerintah perlu mencari terobosan agar konsumsi
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modal pemerintah mampu menjadi stimulus pertumbuhan. Pemerintah perlu
memperbaiki eksekusi belanja modal yang selalu di bawah 80 persen. Kami
berharap pemerintah juga perlu terus menjaga dan mengoptimalkan investasi
atau pembentukan modal tetap domestik bruto sebagai sumber pertumbuhan
penting.
Untuk menjaga investasi/PMTDB pemerintah perlu memperbaiki daya saing
ekonomi Indonesia yang terus merosot. Laporan The Global Competitiveness
Report tahun 2012-2013 yang disusun oleh World Economic Forum
menyatakan bahwa Indonesia mengalami penurunan indeks daya saing
global dari peringkat ke 44 di tahun 2011 menjadi peringkat ke 46 tahun 2012
dan menurun lagi menjadi ke 50 pada 2013. Hal yang sama juga dilaporkan
oleh Bank Dunia dimana peringkat kemudahan bisnis di Indonesia terus
mengalami penurunan. Peringkat doing business tahun 2013 kembali
menurun ke posisi 129 dari posisi tahun 2012 pada peringkat 128 dan 2011 di
peringkat 126.
Hadirin yang Saya hormati,
Hal lain Fraksi PKS prihatin dengan kualitas pertumbuhan yang
menurun sehingga kesenjangan ekonomi semakin memburuk. Indikator
kesenjangan atau gini ratio menunjukkan terus meningkat. Tahun 2004, 40
persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima sekitar 20,80
persen dari seluruh pendapatan, namun pada bulan Maret 2012, kelompok
masyarakat tersebut hanya menerima 16,98 persen dari seluruh pendapatan.
Di sisi lain, 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi memperoleh
42,07 persen dari seluruh pendapatan tahun 2004, sedangkan 2012 mereka
telah menguasai 48,61 persen. Ketidak adilan ini harus diperbaiki.
2. Fraksi PKS memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2014 perlu didesign
lebih progresif untuk memberikan dampak yang lebih optimal bagi
perekonomian domestik dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat. Untuk itu, peningkatan kualitas dan kuantitas belanja negara
khususnya terkait akselerasi pembangunan infrastruktur peningkatan
kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial menjadi sangat penting. Fraksi
PKS melihat bahwa ruang fiskal tahun 2014 sebagaimana disampaikan
pemerintah masih sangat terbatas untuk memenuhi harapan tersebut. Untuk
itu diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan ruang fiskal baik
melalui efisiensi belanja yang kurang produktif, maupun melalui optimalisasi
pendapatan negara. Fraksi PKS memandang bahwa tax ratio dapat
ditingkatkan jika pemerintah secara serius dan tegas melakukan usaha-usaha
yang logis ekpor impor dengan menghapus mafia perpajakkan dan
meningkatkan tax compliance. Hal ini secara khusus dapat dioptimalkan
dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menurunkan tingkat
tax evasion termasuk mereduksi praktek transfer pricing.
3. Fraksi PKS menilai bahwa belanja modal untuk membangun infrastuktur
kedepan harus mendapat porsi peningkatan yang signifikan. Pembangunan
infrastruktur perlu difokuskan pada infrastruktur pertanian untuk
meningkatkan ketahanan pangan dan mempercepat pengentasan
kemiskinan. Selain itu pembangunan infrastruktur transportasi masal untuk
meningkatkan domestik konektifitas.
4. Fraksi PKS memandang kebijakan anggaran kesehatan perlu mendapatkan
prioritas yang memadai. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan seharusnya dialokasikan
minimal sebesar 5 persen dari APBN diluar gaji. Pemerintah diharapkan
sungguh-sungguh untuk memastikan pelaksanaan SJSN (Sistem Jaminan
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Sosial Nasional) melalui pembentukan BPJS kesehatan per 1 Januari 2014.
Untuk menjamin keberlanjutan SJSN dalam jangka panjang fraksi PKS
meminta agar pelaksanaan SJSN dimasukkan dalam rangka pengeluaran
jangka menengah dan juga meminta pemerintah menyiapkan pra kondisi
untuk implementasi SJSN, yaitu memastikan efisiensi belanja kesehatan
publik dan sistem kesehatan nasional khususnya rumah sakit dan dokter
melalui mekanismen monitoring dan evaluasi yang ketat.
5. Fraksi PKS memandang, target menurun angka kemiskinan 9% sampai
dengan 10% pada tahun 2014 perlu dibuat lebih ambisius dan progresif. Hal
ini mengingat angka tersebut tidak sesuai dan jauh dengan target RJPM
tahun 2014 yang sebesar 8%. Selain itu pencapaian ini secara umum juga
menghadapi tantangan rendahnya penurunan prosentasi kemiskinan pada
tahun sebelumnya. Fenomena perlambatan penurunan kemiskinan juga
harus mendapatkan perhatian serius, Fraksi PKS mendesak pemerintah agar
juga meningkatkan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan, terutama
untuk menyelesaikan masalah di hulu yang menjadi penyebab kemiskinan
bukan.
6. Terkait kebijakan pengurangan pengangguran, Fraksi PKS memandang
bahwa sasaran tingkat pengangguran harus didekatkan dengan target
RPJMN tahun 2014. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk tidak
terjebak pada angka agregat semata, pemerintah harus memperhatikan
penyerapan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan, yang menunjukkan
bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia, kondisi mismatch dipasar tenaga
kerja, dimana lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah ternyata
semakin sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena itu Fraksi PKS
mendesak pemerintah untuk melakukan usaha-usaha dan terobosan yang
baru, strategi kebijakan dan sinkronisasi antara kebutuhan tenaga kerja dan
ketersediaan tenaga kerja disesuaikan langkah-langkah untuk meningkatkan
kualitas dan ketrampilan tenaga kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja,
penataan penyebaran sektor-sektor yang mendominasi komposisi tingkat
pengangguran.
7. Fraksi PKS memandang bahwa kebijakan anggaran untuk pendidikan
kedepan harus diikuti efektivitas anggaran dan juga peningkatan kualitas
pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan yang signifikan harus mempu
mendorong peningkatan kualitas pendidikan baik melalui perbaikan
mekanisme dan implementasi, sertifikasi, peningkatan kapasitas guru dan
dosen, perbaikan design kurikulum pendidikan serta peningkatan sarana dan
prasarana pendukung yang memadai. (ada beberapa point lagi tapi nanti bisa
dibaca oleh pemerintah).
Saya rasa cukup sekian dan demikian Fraksi PKS pandangannya,
mudah-mudahan menjadi tanggapan dan menjadi bahan masukan dinota
keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden.
Akhirnya saya sampaikan.
Wabillahitaufiq Walhidayah,
Wallahulmuafiq illa aquamithariq wastabiqul qhairath,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
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PIMPINAN
FRAKSIPARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI
Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hidayat Nurwahid, M.A.
No. Anggota : A – 80

Ir. Abdul Hakim, M.M.
No. Anggota : A – 57

KETUA RAPAT:
Terima kasih kami ucapkan kepada juru bicara dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera saudara Ecky Awal Mucharam. Selanjutnya kami persilakan
kepada juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang terhormat saudara
Drs. H. Ach Rubaie, S.H., M.H, kami persilakan.
F-PAN (Drs. H. ACH RUBAEI, S.H., M.H.):
PANDANGAN FRAKSI
PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI POKOK-POKOK
PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN
TAHUN ANGGARAN 2014
Dibacakan oleh: Drs.H. Ach Rubaie, S.H., M.H

Nomor Anggota: A – 134

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang salan sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Saudara Pimpinan Rapat,
Yang saya hormati Saudara Menteri Keuangan yang baru, Bapak
Dr. Chatib Bisri, dan
Seluruh Fraksi Amanat Nasional menyampaikan selamat Pak, dan ada
harapan dari Fraksi Partai Amanat nasional supaya prestasinya tidak kalah
dengan Menteri Keuangan yang sudah-sudah begitu, ini pesannya Ketua
Fraksi.
Yang saya hormati Ibu Kepala Bappenas yang juga hadir menemani Pak
Menteri Keuangan, tentu beserta seluruh jajaran,
Yang saya hormati seluruh para hadirin yang masih bertahan mengikuti
Sidang Paripurna pada siang ini,
Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena Fraksi
Partai Amanat Nasional bisa juga bersama-sama fraksi yang lain melakukan
kewajiban konstitusionalnya menyampaikan pendapat fraksi, berkait
pembicaraan pendahuluan tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal tahun anggaran 2014. Saya singkat-singkat saja, pada intinya
Pimpinan, dan Bapak Menteri Keuangan dan Ibu Bappenas, di tahun 2014 Fraksi
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Partai Amanat Nasional menginginkan kondisi fiskal kita itu tetap sehat, itu
intinya. Maka supaya sehat Fraksi Patai Amanat Nasional meminta kepada
pemerintah untuk:
1. Melakukan penguatan daya tahan dan fleksibelitas APBN, agar APBN kita di
tahun 2014 itu responsif, dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian
perkembangan ekonomi global. Itu yang pertama.
2. Supaya fiskal sehat itu Fraksi Partai Amanat Nasional meminta, melakukan
penguatan perekonomian domestik, dan menjaga momentum pertumbuhan
dengan meningkatkan produktivitas APBN, melalui pemberian stimulus fiskal,
untuk mendukung kinerja perekonomian domestik, yang masih menunjukkan
optimesme, dan upaya pencapaian target pro growth, pro poor dan pro job.
3. Dalam rangka supaya fiskal kita sehat Fraksi Partai Amanat Nasional
meminta melakukan peningkatan efisiensi, kecermatan dan kehati-hatian
dalam pengelolaan APBN 2014 melalui pengendalian defisit. Sedapat
mungkin defisitnya ditekan sedemikian rupa, sehingga dengan demikian tidak
bisa menjadi beban utang bagi kita.
Saudara Pimpinan, Saudara Menteri dan Ibu Kepala Bappenas yang kami
hormati,
Di samping itu, Fraksi Partai Amanat Nasional mendesak
pemerintah, melakukan optimalisasi penerimaan negara dari sisi PNBP, dari
sumber daya alam dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan supaya
tidak merusak. Dan mendorong optimalisasi penerimaan dividen Badan Usaha
Milik Negara kita melalui penetapan target yang mengacu pada rencana bisnis
badan usaha milik negara kita itu. Terkait dengan upaya peningkatan
penerimaan negara Fraksi Partai Amanat Nasional, berpendapat bahkan
meminta kepada pemerintah, bahwa pemerintah harus lebih keras melakukan
intensifikasi penerimaan pajak dan benar-benar mendukung pemberantasan
korupsi.
Saya kira, yang ini sangat penting karena intensifikasi pajak ini
dalam rangka memperbesar pendapatan negara dan sekaligus dikaitkan dengan
pemberantasa korupsi, juga Fraksi Partai Amanat Nasional mendesak kepada
pemerintah,
melakukan
renegoisasi
terhadap
kontrak-kontrak
karya
pertambangan yang tidak adil. Tentu tidak adil bagi negara dan bangsa kita,
seperti misalnya kajian dari Fraksi Partai Amanat Nasional menaikkan royalti,
saya kira harus dikoreksi.
Yang kedua, saya kira menghentikan ekspor raw material atau
bahan mentah. Sedapat mungkin bahan mentah diolah di dalam negeri,
mewajibkan pembangunan simelter, atau pengolahan bahan tambang di dalam
negeri dan itu seluruhnya sebesar-besarnya digunakan sumber daya lokal.
Saudara Pimpinan, Saudara Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas yang
saya hormati,
Selain itu, Fraksi Partai Amanat Nasional mendesak pemerintah
untuk melakukan pengalihan penggunaan energi dari minyak yang mahal karena
cadangan sangat terbatas dan tidak ramah lingkungan, kepada energi gas dan
energi alternatif yang lebih murah, melimpah dan ramah lingkungan.
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Saudara Menteri yang saya hormati,
Terkait dengan penggunaan energi yang tadi saya sebutkan, terkait
dengan penggunaan energi maka subsidi Fraksi PAN berpendapat bahwa
subsidi tidaklah boleh dihapus. Karena Fraksi Partai Amanat Nasional
berpendapat subsidi adalah merupakan hak konstitusional bagi masyarakat dan
bangsa kita. Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa negara harus
menyediakan energi dengan jumlah yang terjangkau, dan harus melindungi
masyarakat miskin untuk mendapatkan energi tersebut. Kalau-pun pemerintah
mempunyai pendapat lain dimana kebijakan itu harus menitikberatkan
pengurangan kenikmatan bagi kelompok masyarakat mampu, dan penghematan
itu hendaknya ditujukan untuk benar-benar melindungi rakyat miskin dan
sebesar-besarnya membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saya kira itu pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional
berkaitan dengan energi, dan selebihnya setelah membaca keseluruhan pokokpokok kebijakan fiskal pemerintah tahun 2014. Fraksi Partai Amanat Nasional
dengan membaca Bissmillahirahmanirahim, menyetujui pembahasan
pendahuluan ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan tahapan-tahapan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kita.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Wa’alaikum salam,
Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai
Amanat Nasional Saudara Drs. H. ACHMAD RUBAEI, S.H., M.H., dan
selanjutnya kita persilakan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan ini yang terakhir, mudah-mudahan bisa waktunya tepat, yaitu
Saudara Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.
F-PPP (Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar):
PANDANGAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI
POKOK-POKOK PEMBICARAAN PENDAHULUAN
RAPBN TAHUN ANGGARAN 2014
Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis 23 Mei 2013
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP : H. Epyardi Asda, M.Mar

Bissmillahirahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Yang kami hormati Pimpinan beserta teman-teman Anggota,
Yang kami hormati Bapak Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya.
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Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2014 adalah tahun pemilu,
dimana tahun pemilu merupakan sebuah proses konsolidasi demokrasi yang
akan semakin mantap, yang Insya Allah akan kita laksanakan pada tahun
tersebut.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi
terhadap pemerintah yang telah berjuang bersama-sama, bekerja dengan
sesungguhnya sehingga mencapai tingkat perekonomian yang kita rasakan pada
saat ini. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi direncanakan tumbuh 6,4%
sampai 6,9%, inplasi berkisar antara 3,5% sampai 5,5%, suku bunga SPN tiga
bulan berkisar antara 4,5% sampai 5,5%, nilai tukar rupiah diperkirakan antara
Rp9.600 sampai Rp9.800 per US$, harga minyak mentah Indonesia yang kita
sebut dengan ICP berkisar antara 100 sampai 115 US$/barel. Lifting minyak kita
diperkirakan antara 900 sampai 930 ribu barel/hari, dan lifting gas kita 1.240
sampai 1.325 juta barel setara minyak/hari.
Dengan memperhatikan penyusunan kerangka makro ekonomi dan
fiskal tahun 2014, tampak telah terjadi penurunan kinerja apabila dibandingkan
dengan asumsi makro APBN tahun 2013. Hal ini mendorong Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan meminta penjelasan yang sesungguhnya kepada
pemerintah bukan hanya sekedar pencitraan tetapi kerja nyata yang akan kita
lakukan pada tahun-tahun yang akan datang.
Terkait dengan pengelolaan makro ekonomi dan fiskal tahun 2014,
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan tanggapan tentang
pentingnya peningkatan potensi laju pertumbuhan ekonomi yang mana kita
anggap pemerintah mengatakan pro job tetapi kenyataannya ekonomi kita
pengangguran sangat-sangat masih banyak di negara yang kita cintai ini. Untuk
itu pada penyusunan makro ekonomi 2014 kami minta tanggapan yang sungguhsungguh dari pemerintah.
Dengan memperhatikan penjelasan pemerintah dalam pengantar
keterangan atas kerangka makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal
tahun 2014, tampak jelas bahwa pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh
konsumsi domestik daripada investasi dan ekspor. Kinerja ekspor dan investasi
masih belum mengalami kemajuan dilihat dari daya saingnya dibandingkan
dengan negara lain. Nilai investasi kita masih jauh dengan pencapaian negara
tetangga seperti dengan negara yang dekat kita saja. Kinerja kita hanya ditopang
oleh ekonomi berbasiskan kepada sumber daya alam semata-mata.
Sementara itu, kemampuan pemerintah dalam mempertahankan
investment grade juga dinilai sangat menurun. Hal itu tampak dari penilaian dari
lembaga reting yang mulai menurunkan investment grade. Untuk itu, Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada pemerintah untuk terus
mempercepat kemajuan dalam iklim investasi, mempercepat realisasinya proyekproyek infrastruktur agar proses bisnis semakin efisien mendorong kepercayaan
investor asing serta menekan korupsi agar dana-dana pembangunan tidak
menguap sebagaimana menguapnya minyak yang dilihat diudara. Demikian
pada tahun 2014 investasi akan mampu memberikan kontribusi yang sungguh
signifikan terhadap pertumbuhan dan mengurangi pengangguran dinegara yang
kita cintai ini.
Terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh
konsumsi domestik, IMF telah memperingatkan untuk menghadapi resiko jatuh
dalam middle-income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah. Middle-
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income trap merujuk pada suatu ekonomi suatu negara yang mandek setelah
mengalami sukses mencetak pertumbuhan besar, tetapi pada saat ekonomi
terhambat, peningkatan standart hidup justru terhenti. Padahal, warganya belum
mencapai tingkat kemakmuran seperti yang dinikmati oleh negara maju, untuk itu
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon penjelasan dari pemerintah.
Menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, indikasi middle
income trap terbersit dari semakin turunnya kinerja pertumbuhan ekonomi,
sehingga Indonesia semakin rentan terhadap middle income trap atau fenomena
sebuah negara yang beresiko mengalami staknasi ditingkat pendapatan
menengah dan gagal mencapai advanced economies atau negara maju.
Hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDB yang mencapai rata-rata
6% dalam tiga tahun terakhir, dan itu hanya bersifat semu karena hanya
mengandalkan sektor konsumsi yang berasal dari impor pangan. Pertumbuhan
juga tidak berkualitas sebab kebijakan yang tidak pro rakyat kecil, bahkan
mengabaikan ekonomi kerakyatan. Selain itu, pemerintah juga belum
menjalankan group yang katanya bersifat pro job secara baik sehingga lapangan
pekerjaan tidak terbuka secara maksimal.
Ini artinya pemerintah hanya mengejar angka pertumbuhan secara
fantastis namun pada kenyataannya gagal menciptakan lapangan pekerjaan.
Kondisi demikian mengkawatirkan sebab pemerintah Indonesia lamban
mengembangkan sektor-sektor yang bersifat riil serta sektor-sektor yang bersifat
manufaktur.
Fraksi kami juga mengingatkan pemerintah bahwa struktur
anggaran dinegara kita ditandai dengan minimnya sumber pendapatan negara
dan semakin beratnya beban utang yang kemudian menyebabkan Indonesia
semakin terjebak dalam anggaran defisit. Mencermati kondisi tersebut,
sebaiknya pemerintah segera berbenah dan menyusun anggaran dimana yang
akan datang.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati, juga
pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini tidak merata. Pertumbuhan
ekonomi masih berpusat hanya disekitar Jawa. Perputaran ekonomi di Jawa
mencapai 57,63% dan di Sumatera mencapai 23,70%. Wilayah lain mencapai
sisanya. Bahkan Bali dan Nusa Tenggara pertumbuhan ekonomi berada trend
penurunan semenjak 3 tahun terakhir ini. Dari 2,73% dari tahun 2010, dan dua
daerah itu turun menjadi 2,65% pada tahun 2011 dan tahun 2012.
Demikian juga Maluku dan Papua. BPS mencatat ekonomi dua
daerah itu tumbuh 2,42% di tahun 2010, turun menjadi 2,13 % pada tahun 2011,
dan turun lagi pada tahun 2012 menjadi 2,06%. Anggaran pada tahun 2014
harus mampu menjadi alat politik fiskal efektif untuk mengurangi kesetimpangan
karena kita selalu mengagungkan bahwa negara kita adalah negara NKRI.
Bapak-bapak Anggota Dewan yang terhormat,
Karena waktu yang sangat membatasinya, kami mencukupkan
sekian pandangan Fraksi yang kami sampaikan secara hari ini, tetapi secara
lengkapnya akan kami serahkan kepada Pimpinan dan kepada Menteri
Keuangan beserta jajarannya.
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Hadirin yang berbahagia,
Sekian tanggapan kami, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
PIMPINAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua

Sekretaris

Drs. H. Hasrul Azwar, M.M.

H. Muhamad Arwani Thomafi

KETUA RAPAT:
Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Capt. Epyardi Asda,
sebagai juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ya tepat sekali
ini pas yang terakhir ini membangkitkan semangat sehingga kita tidak ngantuk
Insya Allah.
Dengan demikian selesai sudah pandangan dari 9 (sembilan)
Fraksi yang ada di DPR, terkait dengan penjelasan pemerintah, terkait dengan
masalah pokok-pokok pembicaraan pendahuluan APBN tahun anggaran 2014.
Hadirin sekalian,
Selanjutnya akan ada tanggapan atau jawaban dari pemerintah,
dan itu akan disampaikan pada Rapat Paripurna berikut, yaitu pada tanggal
28 Mei tahun 2013.
Sidang Dewan yang saya hormati,
Acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini telah kita
selesaikan, sebelum kita memasuki acara atau agenda yang kedua dan ketiga,
saya izinkan saya untuk menskors terlebih dahulu, beberapa menit untuk
mengizinkan pemerintah meninggalkan ruang sidang ini. sidang saya nyatakan
diskors.
(RAPAT DISKORS : PUKUL 12.55 WIB.)
Yang terhormat Anggota Dewan, serta hadirin sekalian yang saya muliakan,
Skors saya nyatakan dibuka kembali.
(SKORS DICABUT : PUKUL 12.56 WIB.)
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Sidang Dewan yang kami hormati,
Sekarang marilah kita memasuki agenda yang kedua yaitu agenda
yang tertunda pada paripurna yang lalu yaitu pengambilan keputusan terhadap
laporan Komisi V, Komisi XI dan Badan Anggaran, mengenai hasil pembahasan
terhadap persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 (lima)
PDAM penanggung utang. Pada Paripurna yang lalu penjelasan dari Badan
Anggaran sudah disampaikan dan sesuai dengan permintaan sidang pada waktu
itu, pengambilan keputusan ditunda untuk diambil keputusannya pada hari ini,
dan lampiran yang diminta oleh sidang yang terhormat, sudah diberikan, untuk
itu pada hari ini kita akan mengambil keputusan terkait dengan laporan yang
disampaikan oleh Badan Anggaran tersebut.
Kami harap semua sidang yang terhormat sudah membaca apa
yang sudah dilampirkan di dalam laporan tersebut. Untuk itu, kami akan
menanyakan, apakah laporan Komisi V, Komisi XI dan Badan Anggaran terkait
dengan hasil pembahasan terhadap persetujuan penghapusan piutang secara
bersyarat bagi 5 (lima) PDAM, penanggung utang tersebut? Apakah dapat
disetujui?
INTERUPSI F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):
Saudara Pimpinan? Interupsi Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Silakan.
F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):
Baik Syarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura, betul Saudara
Pimpinan, bahwa saya sudah membaca, mencermati dan mendalami laporan
yang disampaikan oleh baik oleh Badan Anggaran, Komisi V dan Komisi XI.
Namun dalam laporan itu tidak tergambar secara jelas, karena kalau bicara
tentang penghapusan piutang negara maka kita mengacu kepada PP Nomor 14
tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara dan piutang daerah.
Dalam PP tersebut ada persyaratan-persyaratan yang diwajibkan, kalau kita
mengacu di pasal 8 PP Nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan
piutang negara dan piutang daerah, maka di situ harus ada suatu rekomendasi
dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan. Di Pasal 8 sangat dijelaskan di situ, lalu
kemudian dipersyaratkan bahwa piutang sementara belum dapat ditanggung.
Dari Laporan Komisi-komisi ini belum tergambar secara jelas, apakah sudah ada
rekomendasi dari pihak BPK? Apakah piutang itu sudah, atau piutang sementara
belum dapat ditagih itu sudah dilakukan apa tidak ini juga tidak tergambar sama
sekali dalam laporan-laporan itu. Sehingga dalam forum paripurna ini, seperti
yang saya sampaikan pada forum paripurna sebelumnya, bahwa kalau kita
mengacul pada PP Nomor 14 tahun 2005, maka semua persyaratan-persyaratan
sebagaimana diamanatkan di Pasal 8, itu harus terpenuhi lebih dahulu. Sehingga
forum ini tidak dianggap sebagai alasan pembenar, atas usulan pemerintah
terhadap penghapusan piutang negara tersebut.
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Untuk itu Pimpinan dengan hak konstitusional yang melekat pada
diri saya, saya menolak penghapusan piutang negara ini sepanjang syarat-syarat
yang diamanatkan dalam PP Nomor 14 tahun 2005 ini belum terpenuhi.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Syarifuddin Sudding
terkait dengan keberatan terhadap persetujuan mengenai penghapusan piutang
kepada 5 (lima) PDAM yang Saudara Syarifuddin Sudding sampaikan adalah
terkait dengan masalah hasil atau rekomendasi dari BPK. Sebelum saya
tanyakan nanti kepada Banggar dan juga Komisi V dan Komisi XI, mungkin ada
beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa PDAM ini jumlahnya
sebetulnya ada sekitar 170. Dari 170 ini memang besaran piutangnya, piutang
negaranya ini bervariasi, yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR itu
adalah yang piutangnya di atas 100 miliar dan 5 (lima) PDAM yang dibicarakan
ini adalah PDAM yang piutangnya diatas 100 miliar.
Kemudian yang kedua, bahwa pembicaraan terkait dengan PDAM
ini khususnya yang 5 (lima) ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 dan
prosedur-prosedur sudah dilakukan. Untuk lebih jelaskan saya mintakan kepada
Tim Banggar dan Komisi V, komisi XI, terkait apa yang dimintakan dijelaskan
oleh Saudara Syarifuddin Sudding.
Saya persilakan Pimpinan Banggar.
F-PPP (Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar):
Terima kasih.
Menyikapi keputusan yang akan kita ambil ini, kami melihat bahwa
dari 100 lebih PDAM ini memang ada 5 (lima) yang semenjak tahun 2011
menurut Pimpinan tadi telah dibicarakan dengan kawan-kawan baik dengan
Panita Anggaran ataupun Komisi V dan Komisi XI. Saya sebagai Anggota Komisi
V melihat ini tidak begitu urgennya kita memutuskan masalah ini, karena ini akan
side efek yang cukup tidak baik kepada PDAM-PDAM yang lainnya , karena
sebagai Angota Komisi V, saya pernah membahas ini dan ini lebih banyak
disebabkan kesalahan oknum, bukan semata-mata karena kekurangan atau
yang lain-lainnya tetapi memang menurut saya ini akibat dari pada kesalahan
urus bagi orang yang mengelolanya itu.
Untuk itu menurut saya, kami dari PPP meminta kepada Anggota
Dewan yang terhormat saya setuju dengan dukungan yang diberikan oleh
Saudara Sudding tadi bahwa jangan tergesa-gesa kita untuk memberikan
penghapusan karena ini adalah uang negara apalagi ini kalau memang belum
ada pendapat yang dikeluarkan oleh BPK. Sekali lagi, saya Anggota Komisi V
menyampaikan di sini bahwa masalah ini belum begitu tuntas kita bahas di
Komisi V.
Terima kasih.
Wabillahitaufiq walhidayah,
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
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KETUA RAPAT:
Silakan, yang nanti berikutnya.
F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):
Nudirman Munir A 184 dari F PG.
Memang apabila dilihat PP 18 tahun 2005 bahwa ada suatu
kewajiban pemeriksaan atau audit terhadap PDAM-PDAM yang akan dihapuskan
Piutangnya. Tapi selain itu juga bagi mereka yang telah melakukan kegagalankegagalan di dalam salah urus, meski-nya juga ada tindakan-tindakan hukum,
apakah tindakan hukum administratif bahkan kalau diperlukan kalau itu
mengarah kepada tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan yang tegas.
Karena itu saya menganggap bahwa ini diperlukan lagi keterangan dari Komisi V
serta dari Banggar, apa alasan ini untuk dihapuskan, kalau memang sudah
dilakukan pemeriksaan–pemeriksaan audit dan juga dilakukan tindakan-tindakan
terhadap mereka yang melakukan kesalahan atau mismanajemen terhadap
perusahaan PDAM yang lima ini, maka tentu kita akan pertimbangkan, tapi kalau
tidak ada alasan–alasan yang mendukung saya sependapat dengan kawankawan tadi bahwa ini ditunda dulu sampai ada klarifikasi permaslahan ini dengan
jelas.
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, berikutnya silakan.
F-PKS (ANDI RAHMAT, S.E):
Andi Rahmat Komisi XI.
Assalamu’ alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
Saya kira, sebetulnya ranah pembahasan kita ini diletakan dalam
UU satu tahun 2004, bahwa penghapusan piutang yang berjumlah di atas 100
miliar harus melalui persetujuan DPR, seingat saya sepanjang yang menyangkut
piutang mekanismenya belum pernah dilakukan seperti mekanisme yang kita
lakukan hari ini. Mekanisme penghapusan piutang itu biasanya diletakan dalam
pembahasan satu paket dengan pembahasan UU APBN, jadi saya tidak
mengerti kenapa tiba-tiba mekanisme pembahasan penghapusan piutang ini
keluar dari mekanisme pembahasan UU APBN.
Jadi, saya kira Pimpinan memang ini perlu dievaluasi dilihat kembali
pengertian yang dianut UU satu tahun 2004. Sebab saya khawatir mekanisme
penghapusan jenis seperti ini kalau terus-menerus kita lakukan seperti ini maka
nanti akan ada kontak siantara Komisi-komisi sepeprti yang timbul dalam
pembahasan kita ini. Semestinya Rapat Paripurna ini merupakan rapat yang
tidak lagi terlalu banyak membahas hal-hal aspeknya yang bersifat tekhnikal
kalau mekanismenya ditempuh secara memadai dan sesuai dengan kebiasaan
yang konvesional yang sudah kita lalui.
Jadi usul saya Pak Pimpinan, kendati persoalannya klir bagi kami
terhadap apa yang kita lakukan mekasnismenya ini tetapi melihat situasi dan ada
ketidak setujuan individual dalam forum ini juga, dan sesuai dengan mekanisme
yang dianut oleh ADRP kita maka kita tidak bisa menghindari mekanisme voting,

- 48 -

kalau kita memaksakan pengambilan keputusan karena hanya ada pada
individu-individu ini.
Jadi Pimpinan, usul saya kembalikan pembahasan ini kembalikan
kedalam mekanisme pembahasan APBN, sehingga kita melakukannya dalam
satu paket pertsetujuan dan kita tak tersandera oleh lima kabupaten yang
mengalami penghapusan piutang ini.
Terima kasih
KETUA RAPAT:
Terima kasih Saudara Andi Rahmat.
Terkait dengan penjelasan mekanisme penghapusan utang.
Sebetulnya mekanisme yang dilakukan pada hari ini dan lalu juga sebelumsebelumnya yang saya pahami itu adalah bahwa kita selalu mempercayakan
kepada Komisi dan Badan atau Alat Kelengkapan terkait dan kemudian di
Paripurna memang ada hak konstitusional individu anggota, tentu itu harus
mendapatkan penjelasan yang memadai dari Tim tersebut. Dan kemarin
sebetulnya tiga hari yang lalu hal itu sudah dilakukan dan juga diberikan
lampiran-lampiran terkait dan itu sudah di bacakan bahwa ada kepuasan dari
individu tentu saja itu tergantung kepada apa sikap subjektif dari masing-masing
individu tersebut.
Dengan penjelasan Saudara Andi Rahmat kita ada dua opsi,
apakah kita akan tetap melakukan persetujuan di forum ini? ataukah kita akan
kembalikan kepada mekanisme disatukan pembahasan APBN? Ini ada dua hal
yang menurut saya kita pertimbangkan.
Silakan.
BADAN ANGGARAN:
Interupsi Ketua dari Badan Anggaran,
Pembahasan ini sebetulnya sudah lama sekali dan sudah ada surat
dari Pimpinan Komisi V dan Komisi XI, yang menyatakan bahwa terhadap
penghapusan utang itu secara tekhnis ada persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi dan itu sudah dipenuhi oleh PDAM yang bersangkutan, yaitu salah
satunya adalah Bisnis Plan. Sehingga dengan demikian sebaiknya Ketua
mengambil sikap bahwa ini untuk diputuskan di dalam Sidang Paripurna ini
karena juga sudah di Rapatkan di Bamus, jangan sampai nanti setiap ada
keputusan selalu dimentahkan seperti ini.
Jadi, saya mohon Ketua untuk mengambil sikap untuk segera
memutuskan masalah penghapusan utang di 5 (lima) PDAM
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, silakan depan dulu depan dulu.
INTERUPSI / F PG:
Terima kasih Ketua.
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Assalamu’ alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
Saya kira, ada hal yang kita benahi secara bersama-sama bahwa
kesepakatan kita mengenai mekanisme dan tahapan pembahasan ini
semestinya ketika masuk pada tahapan tingkat II ini segala sesuatu sudah
selesai. Dalam pengertian bahwa yang kita butuhkan pada tahapan tingkat II ini
adalah tanggapan fraksi-fraksi.
Pembahasan di Komisi yang secara tekhnis tentu saja secara
cermat harus dilakukan oleh Komisi yang bersangkutan. Saya memang
sebenarnya baru di Komisi V tetapi dalam perjalanan kemarin dalam proses
penghapusan utang dari PDAM ini dalam kunjungan spesifik di lapangan, apa
yang dipersyaratkan dan dimintakan untuk itu antara lain sudah dipenuhi oleh
PDAM seperti Bisnis Plan dan lagi pula memang sebenarnya yang dihapuskan
ialah bunga utang bukan utang. Dalam hal ini termasuk yang dituntut kawankawan sebenarnya itu ada di dalam mungkin saja mungkin terlupakan saja
barangkali di dalam lampiran yang disertakan dalam proses itu.
Jadi sebenarnya kalau proses ini kita jalankan sebagaimana
lazimnya Komisi sudah membahas dimana teman-teman dari Fraksi-fraksi ada di
dalamnya, maka sepantasnya mekanisme fraksi pun harus berfungsi. Fraksi
mendengarkan laporan kawan-kawan yang ada di Komisi yang terkait dengan
hal yang akan kita bahas sehingga ketika sampai ditahapan tingkat II ini maka itu
menjadi pendapat atau domain dari fraksi.
Ini yang saya kira mungkin tidak jalan, tetapi tentu saja tanpa
melupakan hak suara (tidak jelas) dari pada masing-masing anggota, tapi kalau
melihat kondisi seperti ini Pak Ketua memang saya kira mungkin ditarungkan
kembali ada yang salah dalam proses kita ini, apakah itu koreksi kita secara
internal kita otokritik ke dalam masing-masing kita? atau juga mungkin sesuatu
yang tidak berjalan? Mestinya kemarin itu, pada proses Paripurna sebelumnya
pihak ke Kesekjenan memang mempersiapkan bahan itu sehingga kawan-kawan
punya waktu yang lama jadi ketika kita menunda-pun kita bisa teliti, apa yang
belum terpenuhi itu bisa kita segera komunikasikan dengan masing-masing fraksi
kita atau Anggota Komisi yang ada di situ dari fraksi yang bersangkutan.
Ini saya kira koreksi buat kita, tapi kalau memang kita harus ambil
kesimpulan pada saat ini, saya kira meskinya dengan pertimbangan seperti tadi
ini selesai, tapi kalau memang masih diinginkan untuk menunda itu
mengembalikan dalam mekanisme sepeti biasa ke APBN pada tahapan APBNnya....itu, kita lihat perkembangannya saya kira.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Oke silakan.
F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):
Irmadi lubis dari Fraksi PDIP 319.
Pertama Pimpinan, kalau sekarang kita mengambil keputusan
ternyata terlihat dari pada suasana ini kita tidak menyetujui penghapusan piutang
tersebut pada hal Perusahaan tersebut memang perlu. Pada hal kita belum
menyetujui itu karena kita belum tahu secara persis, apakah seluruh persyaratan
telah dipenuhi, dan apakah mereka itu memang betul-betul perlu berdasarkan
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hasil pemeriksaan? sudah jelas pembicaraan terdahulu mengatakan mana hasil
pemeriksaan BPK- nya. Jadi saya sendiri untuk menggunakan hak Konstitusi
saya, saya coba mananya teman fraksi saya yang di Komisi V, dua orang saya
tanyakan mengatakan ‘kami tidak tahu’
Tadi, Saudara Epyardi Asda juga dari Komisi V mengatakan ‘ya ini
rasanya tidak perlu’, jadi saya kira dalam suasana seperti sekarang ini lebih baik
kita kembalikan dulu kepada pembahasan pula. Kemudian kepada teman-teman
yang dari Komisi V dan Komisi XI juga Badan Anggaran yang memang
membahas itu sampaikanlah kepada fraksinya masing-masing. Kemudian kita
bahas di fraksi sehingga bulat, saya takutnya memang mereka perlu tapi kita
tidak setujui, atau kita setujui padahal memang ini sebetulnya tidak perlu.
Terima kasih Pimpinan
KETUA RAPAT:
Ya
F-PPP (Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar):
Saya mengulangi lagi, saya selaku Anggota Komisi V dan juga
sekaligus saya sebagai Badan Anggaran mewakili Komisi V. Perlu saya jelaskan
di sini, bahwa baik di Komisi V ataupun di Badan Anggaran belum pernah kita
membicarakan secara spesifik. Ini baru sekedar secara global kita bicarakan,
dan kita tidak pernah membicarakan secara tuntas bahwa yang khusus lima ini
akan kita hapuskan. Di Komisi, memang Komisi V pernah mengadakan
kunjungan spesifik, di Komisi V memang kami pernah mengadakan kunjungan
spesifik tetapi hanya melihat daerah-daerah PDAM yang merugi, setelah
kunjungan spesifik kami tidak pernah membahas secara tuntas di Komisi bahwa
yang lima ini akan kita usulkan untuk penghapusan. Kalau berbicara di Badan
Anggaran kami merasa di Badan Anggaran secara tuntas belum pernah ada
persetujuan dari anggota bahwa ini akan kita utuskan untuk dihapuskan,
mengingat ini adalah uang rakyat yang jumlahnya ratusan miliar rupiah. Saya,
sebagai wakil rakyat yang mewakili PPP yang juga sebagai Komisi V sekaligus
Panitia Anggaran, menyatakan pada saat ini mohon kepada Pimpinan untuk
jangan memutuskan pada saat ini, mari kita kembalikan pembahasannya supaya
ini betul-betul tuntas.
Terima kasih.
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Wa’alaikum salam.
Silakan yang belakang dari Badan Anggaran.
BADAN ANGGARAN:
Jadi, saya akan meluruskan bahwa di Badan Anggaran sudah
membahas, Saudara Epyardi sebagai Anggota Banggar pada saat membahas
tidak hadir supaya jelas posisinya, dan Badan Anggaran menyetujui berdasarkan
surat dari Komisi V dan Komisi XI, yang menyatakan bahwa terhadap PDAM itu
sebaiknya dihapuskan hutang terhadap bunga-bunganya. Jadi, sekali lagi
Pimpinan Badan Anggaran memutuskan berdasarkan surat dari Pimpinan
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Komisi V dan Pimpinan Komisi XI. Jadi kalau surat dari Pimpinan Komisi
semestinya juga dihadiri oleh fraksi-fraksi yang ada di Komisinya itu. Saya rasa
ini Pimpinan supaya ini juga bias,jadi sebagai Pimpinan Badan Anggaran kita
sudah membicarakan itu.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Silakan.
INTERUPSI F PG:
Sekedar meluruskan Informasi saya bukan Pimpinan Komisi V tapi
saya hadir ketika pembahasan itu, memang pada saat itu pak Epyardi Asda lagi
tidak ada di tempat kali tidak hadir barangkali. Tapi pembahasannya ada , saya
pun telat waktu itu datang tetapi menetapkan dan memutuskan mengenai
penghapusan hutang ini di Komisi, karena itu saya memimpin Pansus saya telat
tetapi pembahasannya ada. Kita sudah membicarakan itu.
Terima kasih.
.................?
Pimpinan meluruskan informasi saja.
F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):
Syarifuddin Sudding Pimpinan.
......................?
Begini karena nama saya disebut tadi pimpinan, pimpinan, ya ijin
pimpinan.
KETUA RAPAT :
Pak Munzir dulu sebentar, ya silakan.
F-PG (Drs. H. IBNU MUNZIR):
Sekedar meluruskan informasi, saya bukan Pimpinan Komisi V tapi
saya hadir ketika pembahasan itu, memang pada saat itu mungkin Pak Epyarda
lagi tidak ada di tempat kali tidak hadir pada saat itu, tapi pembahasannya ada.
Sayapun telat waktu itu datang tetapi menetapkan dan memutuskan mengenai
penghapusan hutang ini di komisi, karena waktu itu saya mimpin Pansus saya
datang telat tetapi pembahasannya ada. Jadi sekedar meluruskan informsinya
bahwa di Komisi V membahas itu hanya Pak Epyarda-nya yang tidak hadir pada
saat itu.
Terima kasih.
....................?
Pimpinan.
KETUA RAPAT :
Pak Sudding dulu Pak Sudding.
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F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):
Baik, baik Saudara Pimpinan. Saya kira bukan persoalan hadir dan
tidak hadir anggota, tapi dari laporan yang disampaikan oleh Komidi V, Komisi XI
dan Badan Anggaran sama sekali tidak tergambar tentang persyaratanpersyaratan penghapusan piutang sebagaimana diamanatkan di PP 14 Tahun
2005 itu. Saya kira ketika kita membaca di PP itu ada persyaratan-persyaratan
yang diwajibkan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Pasal 8 itu harus
ada rekomendasi dari BPK.
Lalu kemudian yang kedua, piutang itu harus ditetapakan sebagai
piutang sementara belum dapat ditagih. Dalam laporan yang disampaikan oleh
Komisi V, Komisi XI dan Badan Anggaran itu sama sekali tidak ada lampiranlampiran itu. Untuk itu saya katakan bahwa jangan forum paripurna ini dijadikan
alasan pembenar terhadap usulan-usulan yang tidak memenuhi syarat-syarat
sebagaimana diamanatkan di PP Nomor 14 Tahun 2005 itu tadi. Jadi perdebatan
kita jangan karena ada anggota yang tidak hadir lalu kemudian ini disetujui dan
tidak disetujui bukan di situ tapi harus ada mekanisme dan prosedur yang harus
dipenuhi untuk itu.
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT :
Silakan Pak Nudirman Munir dulu.
F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):
Jadi karena itu, menurut hemat saya mencari jalan keluar kita minta
Pimpinan Komisi V dan Pimpinan Komisi XI untuk menyampaikan, apakah
prosedur yang dinyatakan oleh Pak Sudding dan beberapa teman-teman sudah
dilewati? Kalau memang sudah dilewati berarti sudah sesuai dengan prosedur.
Mereka yang tidak hadir bukan menjadi alasan bahwa itu harus digagalkan, tapi
yang penting mekanisme sudah dilakukan. Kalau mekanisme sudah dilakukan
maka sidang ini bisa menetapkan, apakah disetujui atau tidak, tapi kalau
mekanisme sesuai dengan PP 18 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 maka ini harus jalan terus.
Saya rasa itu Pimpinan, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih.
F-PPP (Capt. H. EPYARDI ASDA, M,MAR.):
Terakhir Pimpinan, saya mohon penjelasan bahwa pembahasan itu
saya hadir. Kunjungan spesifiknya saya yang tidak hadir, karena itu utusan dari
fraksi-fraksi dan itu tidak wajib, karena kunjungan bersifat sementara, tetapi
waktu rapatnya saya hadir. Sebagaimana yang dikatakan oleh kawan Sudding
tadi, bahwa ini prosedurnya tidak dibahas secara tuntas, hanya secara globalnya
saja, dan juga persyaratan-persyaratannya tidak dilengkapi sebagaimana
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu yang mengatakan saya
tidak hadir itu siapa, saya hadir pada rapat itu cuma dibicarakannya tidak tuntas,
makanya kalau kalian coba lihat absennya saya minta kepada Pimpinan
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Komisi V yang berbicara, jangan anggota biasa yang berbicara. Kenapa
mengatakan saya tidak hadir coba lihat absennya di sana, apakah yang
berbicara itu adalah Pimpinan Komisi V? apakah dia melihat absen ini semua
atau mereka itu dari Badan Kehormatan? Saya minta jangan asal berbicara di
dalam sidang yang terhormat ini. Untuk itu saya menyatakan saya juga Kapoksi
dari Komisi V, kalaupun saya di dalam rapat itu tapi ada anggota saya yang
mewakili dan semuanya itu akan kita bicarakan sebagai Kapoksi anggota saya
wajib menyampaikan kepada saya rapat-rapat apa yang akan kita ambil
kesimpulannya. Karena kami di PPP sebagai Kapoksi ditugaskan untuk
mengontrol semua anggota yang ada di fraksi di poksi-poksi tersebut.
Untuk itu, saya minta kepada Pimpinan bahwa ini mohon karena ini
adalah menyangkut uang rakyat yang sangat besar sekali, jangan sampai kita
tendensius, jangan sampai kita memutuskan ini tetapi merugikan hak-hak orang
lain. Untuk itu secara nyata saya minta pada sidang yang terhormat ini mohon
acara ini ditunda sampai penjelasannya yang betul-betul tuntas.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, begini saya ingin, sebentar. Oh ya yang dari Banggar
tadi silakan.
BANGGAR (INTERUPSI) :
Dari Badan Anggaran. Saya mau meluruskan saja bahwa di Badan
Anggaran itu memutuskan berdasarkan surat dari Ketua Komisi V dan Ketua
Komisi XI yang menyatakan, bahwa menyetujui penghapusan utang dengan
syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh PDAM. Jadi Ketua, ini semestinya ada
surat dari Ketua, mestinya ketua yang bersangkutan baik Komisi V maupun
Komisi XI sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang seperti
dibicarakan oleh Pak Sudding. Jadi Ketua, saya harap ketua juga bersikap kalau
memang ini dirasa bisa diputuskan Ketua putuskan, kalau masih ragu-ragu
silakan ditunda, tapi saya minta Ketua betul-betul bisa bersikap untuk di dalam
persidangan ini.
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT :
Terima kasih. Ya Pak Toto silakan.
F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):
Terima kasih Ketua.
Saya bukan dari Komisi V dan bukan dari Komisi XI. Kami
mencermati pembahasan soal persetujuan ini sudah dua kali paripurna dan hari
ini kita belum bisa mengambil keputusan. Saya harap ini harus menjadi pelajaran
bagi kita semua, khususnya bagi Pimpinan, bahwa mekanisme-mekanisme
pengambilan keputusan itu mesti betul-betul dipersiapkan dengan sebaikbaiknya. Kalau memang Komisi-komisi sudah membahas, kalau memang Badan
Anggaran juga sudah pernah membahas kemudian di Rapat Pimpinan ini
dilaporkan Bamus atau Rapim dan di situ juga sudah diputuskan atau dibahas
mestinya paripurna ini tidak perlu ada perdebatan seperti ini, karena bagi kami
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yang kebetulan saya dari Dapil DIY tidak ada urusannya dengan pelayanan air
yang ada di PDAM ini, tapi saya bisa membayangkan kalau saya hidup di kotakota yang sekarang sedang dipersoalkan kemudian pelayanan air di situ itu jelek
maka DPR kita juga menjadi jelek karena dianggap kita memperumit,
mempersulit padahal kita tidak.
Jadi Pimpinan, saya kira jangan perdebatan ini berlarut-larut karena
mudah-mudahan ini tidak disiarkan secara nasional dan saya yakin tidak jadi
dampaknya tidak terlalu besar, tapi mekanismenya saja ini coba ditertibkan,
mekanismenya dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Pertanyaan Pak
Sudding misalnya, apakah sudah ada audit dari BPK? mestinya sudah karena ini
anggaran sudah lama sekali. Sudah 2011 dibahas di DPR masa tidak ada audit
dibahas di DPR tapi kami tidak tahu karena saya tidak Komisi V dan tidak Komisi
XI, saya sebagai Komisi VII sebagai anggota paripurna yang saya merasa
terpanggil dan saya merasa malu melihat ini berlarut-larut.
Jadi, ini dikembalikan saja kepada Rapat Pimpinan dan di situ
dijelaskan lagi dengan tuntas, kalau sudah bisa diyakini dari segi prosedur yang
diusulkan Pak Sudding tidak ada masalah, dari segi substansi tidak ada masalah
karena komisi-komisi sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik maka bisa
diambil keputusan dan mestinya fraksi-fraksi memberi pengertian atau
menjelaskan kepada anggotanya, jadi selesai Ketua.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
KETUA RAPAT :
Waalaikumsallam,
Terima kasih. Mungkin terakhir ya Pak Lili silakan.
F-PG (Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDJA, S.E, Ph.D):
Terima kasih Pak Ketua.
Saya kira barangkali kita harus hati-hatilah. Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa PP-nya
yang tadi disampaikan oleh Pak Sudding. Jadi kalau memang itu tidak
memenuhi persyaratan, sebab di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
pelepasan hapus aset 10 miliar ke bawah itu adalah keputusan yang
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Kemudian kalau 10 sampai 100 oleh
Presiden dan lebih dari 100 itu adalah kewenangan DPR, bahwa kita ini
wewenang itu adalah hampir satu triliun, satu triliun lebih. Oleh karena itu saya
kira barangkali persyaratan yang disyaratkan oleh PP tadi yang disampaikan
oleh Pak Suding, itu harus dipenuhi. Ini kan bukan uang kecil, satu triliun lebih.
Oleh karena itu saya kira kalau persyaratan-persyaratan ini tidak dilakukan itu
sudah ada kecurigaan-kecurigaan kita. Oleh karena itu, saya kira untuk lebih
perdalam lagi saya kira kita lebih baik ditunda kemudian diselesaikan lebih
baik.
Barangkali itu Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, saya ingin jelaskan sedikit. Petama, ini sebetulnya
ada dua persoalan, persoalan mekanisme tadi yang disampaikan Pak Toto itu
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betul bahwa laporan dari Komisi V, Komisi XI kemudian diserahkan kepada
Banggar dan diserahkan kepada Pimpinan itu sudah melalui satu mekanisme
seperti yang disyaratkan. Tentu kita sebagai lembaga mempercayai mekanisme
itu, dan kemudian di Bamus itu sudah disampaikan dan juga itu disepakati.
Tetapi persyaratan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu harus ada
persetujuan dari DPR, dalam hal ini adalah di Paripurna. Di paripurna ini tentu
ada hak konstitusional tidak individu, walaupun tadi timnya sudah menyetujui
bahkan fraksinya juga di Bamus sudah menyetujui tentu kita harus menghormati
hak konstitusional individu.
Jadi, saya berikan apa waktu untuk menyampaikan itu adalah untuk
memberikan hak konstitusional itu, tentu adalah merupakan satu yang wajar
ketika ada anggota yang mempertanyakan tentang resening-resening ini. Dalam
hal ini tentu saya berikan waktu itu tetapi kami juga percaya bahwa mekanisme
itu sudah dilakukan, yang sekarang ini kemudian menjadi satu tanda tanya besar
adalah bahwa ternyata ketika dibahas yang kita berikan hak konstitusional
individu ini justru ada Pimpinan dari komisi terkait merasa bahwa ini belum
dibahas, ini yang menurut saya menjadi satu persoalan. Karena laporan yang
sampai kepada kita itu adalah merupakan hasil pembahasan dari Komisi-komisi
terkait yang tentu saja kita sesuai dengan mekanisme yang lain juga tentu
mempercayai mekanisme itu.
Yang menjadi persoalan, adalah sekarang ternyata ada pihak dari
komisi terkait menyatakan bahwa ini belum tuntas pembahasannya. Berarti di
sini tentu ada hal yang harus kita kemudian gali. Kenapa hal itu bisa terjadi di
Komisi yang bersangkutan. Inilah yang saya berikan waktu untuk memberikan
pertimbangan itu bukan karena kita tidak ingin mengambil keputusan tetapi
menyeimbangkan antara kepercayaan kita kepada mekanisme juga dengan
kepada hak konstitusional dari tiap-tiap anggota.
Inilah yang saya berikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya
itu. Terkait dengan itu saya ingin menawarkan kepada sidang yang terhormat
tentu saja ada yang tidak setuju secara individu itu tidak masalah tetap bahwa ini
bisa diambil keputusan. Saya ingin menanyakan kepada sidang yang terhormat,
apakah kita akan mengambil keputusan sekarang dengan voting ataukah kita
akan mengembalikan
.....................?
Dikembalikan Pimpinan, dikembalikan.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, terima kasih.
F-PG (INTERUPSI) :
Ketua, jadi saya kira ada baiknya begini, mungkin Pimpinan DPR
memanggil Pimpinan-pimpinan Komisi terkait untuk berkonsultasi sekaligus
mengecek persyaratan segala macam kalau itu belum terpenuhi maka
dikembalikan pada Komisi yang terkait. Kalau memang pembahasan dianggap
belum tuntas dan seluruh persyaratan belum terpenuhi diserahkan, tapi
mekanismenya melalui konsultasi antara Komisi terkait tadi V, XI, Banggar
dengan Pimpinan yang menangani itu. Saya kira mungkin itu bijaksana sehingga
ini perlu ditunda penanganannya.
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KETUA RAPAT :
Sebentar yang baru yang baru Pak Michael.
F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):
Terima kasih Pimpinan.
Yang pertama-tama saya mau katakan bahwa jangan sampai
suasana pada hari ini itu menjadi sebuah preseden buruk bagi proses paripurna
kita kedepan. Sudah sangat terang benderang apa yang dideskripsikan oleh
Pimpinan dalam kaitan soal mekanisme pengambilan keputusan dan itu sama
sekali tidak diragukan lagi. Saya ingat persis paripurna kita minggu kemarin
masalah yang dipersoalkan oleh teman-teman itu hanya satu pointers yang
sangat prinsipal. Prinsipal yang teman-teman sampaikan terkait dengan lampiran
kenapa sampai barang ini harus dibebasbersyaratkan. Saat ini lampiran itu
sudah ada pada kita masing-masing, timbul lagi pertanyaan bahwa terkait
dengan proses yang semestinya proses itu sudah dilakukan di dalam tahapantahapan awal. Kalaupun itu ada persoalan yang timbul maka itu dikembalikan
kepada fraksi masing-masing. Sampai sejauh mana partisipasi dari pada
Anggota Fraksi dalam merespon apa yang kita diskusikan hari ini.
Kalau kita mau melakukan sebuah mentahan lagi terhadap apa
yang sudah menjadi keputusan, maka ini menjadi sebuah preseden buruk dan ini
akan pasti terjadi kedepan dalam berbagai Etpe Paripurna kita dan ini tidak baik
bagi kita Pimpinan, sehingga saya setuju apa yang tadi sudah disampaikan
secara terang benderang oleh Pimpinan hari ini kita sebaiknya mengambil
keputusan karena apa yang diminta Pimpinan kemarin itu sudah dipenuhi dalam
Paripurna itu terkait dengan lampiran.
Masalah Komisi-komisi Pimpinan. Saya kebetulan Anggota Komisi
V, kami baru mendapatkan laporan Kepala Sekertariat daripada Komisi V terkait
dengan Keputusan dan Kesimpulan Rapat itu pada poin 2 yang diputuskan
berdasarkan hasil kunjungan spesifik kita dibeberapa PDAM dimaksud.
Kesimpulan itu pada poin 2 yaitu berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi V DPR RI ke PDAM Kota Semarang, PDAM Palembang dan PDAM Kota
Makasar, Komisi V DPR RI dapat menyetujui usulan pengapusan piutang secara
bersyarat pada 5 PDAM penanggung utang sebagaimana tertuang dalam surat
Presiden Republik Indonesia R-37/Pres/07/2011 tanggal, 7Juli 2011 yaitu,
pertama PDAM-PDAM sebagaimana yang kita percakapkan pada hari ini.
Jadi saya rasa Pimpinan, sebaiknya Pimpinan secara arif dan
bijaksana mengambil Keputusan pada hari ini jangan delay, kalau delay berarti
ini menjadi preseden buruk terburuk terhadap kebijakan-kebijakan kita kedepan
dan tidak ada lagi wibawa daripada paripurna ini ke depan.
Sekian dan terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):
Saya cuma meluruskan Pak Pimpinan. Bukan preseden yang
paling buruk apabila kita kita mengambil keputusan dipersoalkan di luar bahwa
ini tidak memenuhi persyaratan, terutama Komisi kita terhadap pengawasan
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undang-undang mana laporan BPK-nya seperti kata Pak Sudding tadi, itu yang
menjadi preseden buruk. Kalau perdebatan itu biasa apa yang tidak setuju-tidak
setuju itu biasa, yang terang benderang apa? Kalau sudah ada terangbenderang tidak mungkin ada begini.
Jadi Pak Pimpinan, sebagai fungsi kita pengawasan pada
pelaksanaan undang-undang penuhi dulu seluruh persaratan perundangundangannya baru kita bisa dapat melakukan persetujuan, tunjukkan dulu.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Saya pikir seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah persoalan
dua hal dan juga harus dipahami bersama, bahwa yang sebetulnya dihapuskan
ini bukan piutang pokok, ini adalah piutang non pokok. Jadi sebetulnya, ini bukan
berarti kemudian yang dibayarkan uang negara itu kemudian hilang semua, ini
adalah bunga dan denda saja itu yang pertama.
Yang kedua, adalah kita sepakat tadi bahwa ktia harus
menghormati mekanisme kita bahwa selama ini juga kita menghormati,
menghargai hasil dari kerja komisi dan juga badan-badan terkait, bahwa pada
hari ada ketidak puasan dan sebagai cermin dari hak konstitusional anggota
maka itu kita tetap menghargai. Karena itu, saya ingin memutuskan pada hari ini
kita minta persetujuan dari sidang yang terhormat pada hari ini, apakah terkait
masalah ini bisa disetujui atau tidak? Sebentar-sebentar silakan-silakan.
F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):
Sekali lagi saya ingatkan Pimpinan, Rapat Paripurna sebelumnya
memang kita meminta lampiran dan data, karena ketika dibacakan dalam Sidang
Paripurna sama sekali kita tidak diberikan apa yang akan kita setujui. Sekarang
sudah ada data dari Komisi V, Komisi XI, dan Badan Anggaran ternyata laporanlaporan itu hanya didasarkan pada kunjungan spesifik dan usulan Presiden.
Jangan lupa setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada aturan-aturan
hukum yang telah ditentukan untuk itu.
Dalam kaitannya menyangkut masalah penghapusan piutang
negara saya kira jelas aturannya PP Nomor 18 tahun 2005, jelas tentang tata
caranya, Undang-Undang Nomor 1 jelas bagaimana mekanismenya. Ketika
penghapusan ini hanya didasarkan pada kunjungan spesifik lalu kemudian
menafikan norma-noram hukum yang ada, maka kita melabrak norma-norma
hukum itu, kita tidak taat pada aturan-aturan hukum itu. Ini yang menurut saya
sangat rentan untuk dipersoalkan ketika misalnya dalam forum Paripurna ini
memberikan persetujuan tentang penghapusan itu, sementara ada persyaratanpersyaratan yang digariskan dalam atauran-aturan yang saya sebutkan tadi itu
tidak dipenuhi.
Sekali lagi saya katakan forum Paripurna ini jangan dijadikan
alasan pembenar dalam hal memberikan persetujuan terhadap sesuatu yang
tidak didasarkan pada aturan-aturan hukum yang telah ditentukan tadi.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih. Silakan Pak Nurdiman Munir.
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F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):
Kok susah banget ini, tinggal Ketua Komisi V menyampaikan dan
Ketua Komisi XI, apakah persyaratan yang diminta Pak Suding sudah dilakukan
atau belum? Tinggal itu saja, kalau sudah ya putuskan hari ini, kalau belum kita
tunda sampai itu dijalankan, jadi tidak pusing-pusing. Ini kita minta pendapat
nggak ada habis-habisnya Pak, ini sudah jam hampir jam 14.00 WIB ini.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, sebentar-sebentar.
INTERUPSI KOMISI XI:
Pimpinan sebentar supaya clear, ini saya cuma sebentar saja.
Karena tadi yang bicara dari Komisi V sudah menerangkan dengan
klear, sekarang tolong komisi XI supaya apa yang di sampaikan Pak Sudding itu,
apakah persyaratan-persyaratan penghapusan itu sudah dipenuhi tidak, Komisi
XI sekarang suruh bicara. Jadi ini supaya proporsional Pimpinan, habis itu
Pimpinan bisa mengambil sikap.
Terima aksih.
KETUA RAPAT:
Tadi dari awal sebetulnya saya-kan meminta Komisi V, Komisi XI,
dan Banggar, tapi kemudian masuk pendapat-pendapat individu non Pimpinan
dan juga ada dari Kapoksi di Komisi V. Saya ingin sekarang coba meminta
kepada Pimpinan Komisi V, apakah masih ada? Saya lihat tidak ada, kemudian
dari Komisi XI? Pimpinan Banggar? Ada. Ya silakan Ibu.
F-PDIP (Ir. ISMA YATUN):
Mau saran Pak Ketua. Ismayatun PDI Perjuangan.
Mohon maaf Pak Ketua dengan berjalannya waktu dan beberapa
pemikiran yang disampaikan beberapa teman, alangkah baiknya kita akan
menyelenggarakan lagi pada Rapat Paripurna pada tanggal 28 Mei 2013.
Dikembalikan saja kepada fraksi, difasilitasi oleh Pimpinan DPR untuk
mengumpulkan Pimpinan Komisi V, XI dan Badan Anggaran beserta seluruh
Pimpinan Fraksi supaya dalam rapat nanti tanggal 28 Mei 2013 tidak ada lagi
suara individu, karena sudah disepakati oleh Pimpinan Fraksi dan Komisi-komisi
yang bersangkutan.
Demikian Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Saya kembali sampaikan bahwa mekanisme itu sudah dan di
Bamus itu sudah mewakili fraksi maupun juga Pimpinan komisi-komisi terkait.
Jadi kembali, saya ingin menegaskan kita perlu mempercayai mekanisme yang
sudah dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan yang ada di kita, supaya ini
menjadi preseden yang baik, bahwa ketika menugaskan kepada AKD tertentu
maka itu harus merupakan satu mekanisme yang kita percayai bersama.
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Untuk itu, saya ingin memutuskan bahwa kita akan mengambil
keputusan terkait ini hari ini juga, bahwa ada yang tidak setuju itu adalah hak
konstitusional dari anggota.
F-HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):
Pimpinan, dalam Tata Tertib Anggota Dewan 1 orang Anggota
Dewan tidak setuju dalam hal pengambilan keputusan itu harus lewat voting dan
saya sudah nyatakan tadi bahwa sepanjang persyaratan-persyaratan yang tidak
dipenuhi dalam PP 18 tahun 2005, hak konstitusional saya menolak
penghapusan piutang ini.
KETUA RAPAT:
Silakan.
F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.):
Terima kasih.
Pertama,
Pimpinan
berkali-kali
menjelaskan
mekanisme,
sebetulnya ada hal mekanisme dan ada hal substansi yang dipertanyakan oleh
Saudara Sudding. Kalau yang dipertanyakan Saudara Sudding itu sangat krusial
dan sangat-sangat harus menjadi perhatian kita, kenapa? Karena di situ ada
legal risk bagi kita para pengambil keputusan. Dalam konteks konstitusi karena
yang sebagai the supreme of auditor adalah BPK, di dalam Undang-Undang BPK
sesungguhnya BPK bisa memberikan fatwa, apakah hal-hal seperti dalam
konteks penghapusan piutang negara sudah memenuhi persyaratan atau tidak
Mereka memiliki legitimasi dan kemampuan sumber daya untuk melakukan
penilaian, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau
belum dalam penghapusan itu? Jadi kalau setidaknya belum ada fatwa BPK,
bahkan lebih jauhnya belum ada pandangan BPK, maka sesungguhnya DPR
harus meminta fatwa BPK dulu.
Pimpinan saya berpendapat bahwa ini adalah hal penting, bukan
hanya ini sesungguhnya, ada piutang-piutang negara lain seperti apa? Seperti
BLBI misalnya bagaimana proses penghapusannya. Kita harus ingat bukan
hanya 1 triliun ini PDAM, BLBI harus kita ingat itu apakah proses pengambilan
keputusan penghapusan sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau
belum?
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Pak Irmadi silakan.
F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):
Mohon maaf Pak Pimpinan. Ini bukan persoalan pengambil
keputusan atau tidak mengambil keputusan, tetapi bagaimana sidang terhormat
ini yang kita semua punya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang oleh pemerintah, sedangkan kita sendiri memutuskan segala sesuatu
yang jelas tidak ada dasar hukumnya seperti Pak Sudding tadi.
Kalau sudah ada dasar hukumnya itu hanya persoalan
substansinya setuju atau tidak setuju. Jadi ini bukan persoalan substansinya,
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landasan hukumnya itu yang kita persoalkan Pak Pimpinan. Jadi kita mengambil
keputusan terhadap sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya itu bagaimana
nanti akan jadinya.
Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Terima kasih. Silakan Pak.
F-PDIP (H. TRI TAMTOMO, S.H.):
Tri Tamtomo dari PDI Perjuangan A-322.
Melihat apa yang kita lakukan pada hari ini berkait dengan
penghapusan utang sebagai judul apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, dari
apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian ada 3 pertimbangan yang perlu
mendapatkan perhatian bagi Pimpinan dan kita sekalian.
Yang pertama, bahwa ada mekanisme dan prosedur baku yang
harus dilakukan dan harus diikuti baik dari pendekatan undang-undang maupun
PP, ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, ada ketidaksamaan tentang pendapat
maupun pandangan dari intern anggota maupun komisi terkait.
Kemudian ketiga, dalam rangka menghadapi kondisi ini kita tentu
harus arif, kita harus bijak dan berpihak kepada kebenaran administrasi,
mekanisme, maupun prosedur. Sebab masalah ini menurut kami sensitif dan
rawan karena berkait dengan masalah uang negara yang diperoleh dari dana
rakyat.
Oleh karena itu, kami mohonkan kepada Pimpinan dan kita
sekalian untuk kita ini supaya bermartabat sebaiknya Pak dikembalikan dengan
mekanisme yang tadi disampaikan oleh teman-teman adanya ketiga Pimpinan
tadi, ditarik kebelakang kemudian disampaikan supaya tidak berlarut demi
kesehatan Pak.
Demikian selesai.
KETUA RAPAT:
Terima kasih .
Sebetulnya yang ditanyakan ini akan mudah selesai kalau
Pimpinan Komisi V, Komisi XI ada di sini, hanya kebetulan kedua Komisi ini
Pimpinannya sekarang tidak ada di sini maka pertimbangan-pertimbangan yang
disampaikan tadi oleh Pak Tri Tamtomo maupun juga Saudara Ecky dan juga
yang lainnya. Saya pikir kita perlu Pimpinan dalam hal ini Pimpinan DPR
menanyakan secara langsung kepada Pimpinan Komisi V dan Komisi XI serta
Banggar terkait hal-hal yang ditanyakan tadi. Nanti dari hasil pembicaran itu, apa
jawabannya nanti akan kita sampaikan kembali? dan tentu saja dalam hal ini
nanti pengambil keputusan akan kita lakukan di dalam Rapat Paripurna
berikutnya tanggal 28. Saya pikir demikian ya. Setuju ya semua ya ?
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih. Luar biasa.
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Sidang yang terhormat,
Sekarang, mari kita masuk acara terakhir Rapat Paripurna pada
hari ini adalah Pandangan atau Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan
keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Keuangan Negara
menjadi RUU DPR RI.
Sebelum saya lanjutkan untuk penyampaian oleh para juru bicara.
Saya ingin menanyakan, apakah ini akan disampaikan di forum oleh masingmasing juru bicara? Atau-kah cukup kemudian pendapatnya disampaikan
kepada Pimpinan?
Diserahkan saja ya?
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Sidang Dewan yang terhormat,
Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna kita pada hari
ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan bagian dari
pelaksanaan tugas dan hak konstitusional kita. Mudah-mudahan dalam rapatrapat
kedepan
kita
akan
lebih
baik
lagi.
Dengan
mengucap
alhamdulillahirabbilalamin, saya nyatakan Rapat Paripurna pada hari ini ditutup.
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
(RAPAT DITUTUP : PUKUL 13.50 WIB.)

KETUA RAPAT,

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D
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