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3. Laporan Pimpinan Badan Legislasi tentang Usulan
Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2013;
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2. FRAKSI PARTAI GOLKAR
82 dari 106 orang Anggota;
3. FRAKSI PDI PERJUANGAN
61 dari 94 orang Anggota;
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4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
44 dari 57 orang Anggota;
5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
33 dari 46 orang Anggota;
6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
28 dari 38 orang Anggota;
7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
12 dari 28 orang Anggota;
8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
15 dari 26 orang Anggota;
9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
12 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)

3
DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 20 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
Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.
H.M. ALI YACOB
MIRWAN AMIR
Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.
TEUKU IRWAN
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.
Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.
JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.
RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.
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, S.H.
MUHAMMAD NASIR
Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI
Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.P.og (K)
JUHAINI ALI, S.H., M.M.
H. PAIMAN
DR. DIAN A. SYAKHROZA
H. HERIYANTO, S.E., M.M.
USMAWARNIE PETER
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.
Hj. VERA FEBYANTHY
Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag.
HARTANTO EDHI WIBOWO
Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.
FERRARI ROMAWI, M.B.A.
AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.
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.
EFI SUSILOWATI
Drs. SUPOMO
SRI HIDAYATI, S.P.

NO.
ANGGOTA
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
436
437
439
440
441
442
444
446
449
450
451
452
453
455
456
458
460
461
462
463
464
465
.466
467
468
469
470
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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
Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.
PASHA ISMAYA SUKARDI
INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.
MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.
ANTON SUKARTONO SURATTO
H. M. SYAIFUL ANWAR
Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT
H. HARRY WITJAKSONO, S.H.
Ir. H. HARI KARTANA, M.M.
SAAN MUSTOFA
DHIANA ANWAR, S.H.
Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.
LINDA MEGAWATI, S.E.
DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.
H. AMIN SANTONO, S.Sos.
MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P. , M..M.
H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.
Ir. AGUS HERMANTO, M.M.
Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M..M.
DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M..M.
Ir. DJOKO UDJIANTO
IGNATIUS MULYONO
SURYA KUSUMANEGARA, S.E.
Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT
Dra. R.A. IDA RIYANTI
FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.
KHOTIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.
Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.
Ir. SUTARIP TULIS WIDODO
AMBAR TYAHYONO
AGUS BASTIAN, S.E., M.M.
H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.
Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA
H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H
Hj. SITI ROMLAH
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.
K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI’IE, M.Ag.
Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.
IDA RIA S, S.E., M.M.
Drs. H. MAHRUS MUNIR
Ir. NUKI SUTARNO
ACHSANUL QOSASI
GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.
Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.
Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.
DIDIK SALMIJARDI
IMAN TJAHYA ABDULLAH

NO.
ANGGOTA
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
483
485
486
487
488
489
491
492
493
494
495
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
522
523
524
525
526
527
528
529
531
532
533
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NO
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

NAMA
Ir. H. ASFIHANI
Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN
Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.
I WAYAN GUNASTRA
SONNY WAPLAU
KASMA BOUTY, S.E., M.M.
Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.
Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE
Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si.
Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG
dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG
PAULA SINJAL, S.H., M.Si.
MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA
ETHA BULO

NO.
ANGGOTA
534
536
537
538
544
545
547
549
550
551
554
555
556
557

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 114 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.

NAMA
Drs. H. MARZUKI DAUD
MEUTYA VIADA HAFID
H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.
Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY
Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA
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
TANTOWI YAHYA
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
Drs. H. RISWAN TONY DK
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. 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.
Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.

NO.
ANGGOTA
176
177
178
179
180
182
183
184
186
187
188
189
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
204
205
207
208
209
210
212
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NO
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.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

NAMA
NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.
DR. ADE KOMARUDIN, M.H.
SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H.
Hj. TETTY KADI BAWONO
Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.
Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO
H.M. BUSRO
FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
Drs. H. HAJRIYANTO Y. TOHARI
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.
H. HARDISOESILO
Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.
Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.
ZAINUDIN AMALI, S.E.
DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO
HAYANI ISMAN
Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.
Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI
Ir. H. EDDY KUNTADI
GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.
Dra. Hj. CHAIRUN NISA, M.A.
Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT
H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.
MAHYUDIN, S.T., M.M.
Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.
ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR
MUHAMMAD LUTFI
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.
HALIM KALLA
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.
Ir. A. EDWIN KAWILARANG
Drs. H. IBNU MUNZIR
PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.
YORRYS RAWEYAI
AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd.
IRENE MANIBUY, S.H.
ROBERT JOPPY KARDINAL

NO.
ANGGOTA
214
215
216
217
219
221
223
224
225
226
227
228
229
230
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
248
249
250
251
252
253
254
258
259
260
262
263
264
265
267
268
269
270
272
274
275
276
277
278
279
280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 82 dari 106 orang Anggota.
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3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:
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.
48.
49.
50.
51.

NAMA
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.
H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.
Ir. RUDIANTO TJEN
SUDIN
Ir. ISMA YATUN
R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA
Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.
ICHSAN SULISTIO
IRVANSYAH, S.IP.
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.
Ir. DANIEL LUMBAN TOBING
Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.
Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.
MARUARAR SIRAIT, S.IP.
PUTI GUNTUR SUKARNO, 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.
ARIA BIMA
INA AMMANIA
Drs. UTUT ADIANTO
BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.
ADISATRYA SURYO SULISTO
Dr. MUHAMMAD PRAKOSA
DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.
Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO
M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA
INDAH KURNIA
Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.
NURSUHUD
ARIF WIBOWO
Dra. SRI RAHAYU
ABIDIN FIKRI, S.H.
Ir. HERI AKHMADI
ZAINUN AHMADI
Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.

NO.
ANGGOTA
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
332
333
336
337
338
339
341
342
343
344
345
346
347
348
349
351
352
354
355
356
357
359
361
362
364
366
367
368
369
370
372
375
376
378
379
380
382
385
387
391
393
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NO
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

NAMA
I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.
Ir. DOLFIE OFP
ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.
SUGIANTO
HONING SANNY
HERMAN HERY
ALEXANDER LITAAY
OLLY DONDOKAMBEY, S.E.
VANDA SARUNDAJANG
MANUEL KAISIEPO

NO.
ANGGOTA
396
399
400
401
405
406
408
410
411
412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 61 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.

NAMA
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.
K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.
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.
Dra. WIRIANINGSIH
DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.
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., A.K.
H. TB. SOENMANDJAJA, SD.
MAHFUDZ ABDURRAHMAN
Dr. H. MARDANI, M.Eng.
Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.
NURHASAN ZAIDI, S.Sos.
KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.
Ir. ADE BARKAH
H.M. GAMARI
Drs. M. MARTRI AGOENG
Dr. HIDAYAT NUR WAHID
ROHMANI, S.Pd.
Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO.
Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.
Ir. BUDIYANTO, M.Eng.

NO.
ANGGOTA
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
68
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
83
85
86
87
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NO
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

NAMA
H. ROFI' MUNAWAR, Lc.
Ir. MEMED SOSIAWAN
Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.
ABOE BAKAR, S.E.
Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.
FAHRI HAMZAH, S.E.
ASMIN AMIN
ANDI RAHMAT, S.E.
H. YAN HERIZAL, S.E.

NO.
ANGGOTA
88
89
90
92
93
95
96
98
99

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 44 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.
32.
33.

NAMA
SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.
YAHDIL ABDI HARAHAP, S.H., M.H.
TASLIM, S.Si.
H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.
HANNA GAYATRI, S.H.
Hj. DEWI CORYATI, M.SI.
YANDRI SUSANTO
Ir. ALIMIN ABDULLAH
H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum
H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA
Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.
PRIMUS YUSTISIO
Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA
A. MUHAJIR, S.H., M.H.
H. NASRULLAH, S.IP.
MUHAMMAD HATTA
Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.
AHMAD MUMTAZ RAIS
Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si .
IR. SUNARTOYO
A. RISKI SADIQ
EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
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.
INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.
A. TAUFAN TIRO, S.T.
AMRAN, S.E .
Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.
H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.

NO.
ANGGOTA
101
103
106
107
108
109
110
111
112
114
115
116
117
118
119
121
122
124
126
128
129
131
133
134
135
137
138
140
141
142
144
145
146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 33 dari 46 orang Anggota.
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6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
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.

NAMA
TGK. H. MOH. FAISAL AMIN
DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.
Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.
MUHAMMAD IQBAL, S.E.
Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.
AHMAD YANI, S.H., M.H.
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. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.
Dr. RENI MARLINAWATI
H. ACHMAD FARIAL
KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY
Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI
Drs. H. HISYAM ALIE
H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI
LUKMAN HAKIM SAIFUDIN
Drs. H. AKHMAD MUQOWAM
MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.
Drs. ZAINI RAHMAN
H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.
H. USMAN JA’FAR
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
281
282
284
285
286
287
288
289
290
293
294
295
298
299
301
302
303
306
307
308
310
311
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.

NAMA
Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.
Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN
H. DEDI WAHIDI, S.Pd.
Hj. GITALIS DWINATARINA
Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.
H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi .
BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.
MUH. HANIF DHAKIRI
H. IMAM NAHEAWI, S.Ag.
JAZILUL FAWAID, S.Q.
HUSNI NURIN, M.H.
MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.

NO.
ANGGOTA
148
149
150
151
154
155
156
157
159
160
172
173

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 12 dari 28 orang
Anggota.
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8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NAMA
EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
SAIFUDDIN DONODJOYO
DAHLIA, 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.
Ir. SADAR SUBAGYO
LUKMAN HAKIM
AGUNG JELANTIK SANJAYA
DESMOND JUNAIDI MAHESA
PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si.

NO.
ANGGOTA
19
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
37
39
40
42

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 15 dari 26 orang Anggota
9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

NAMA
Ir. NURDIN TAMPUBOLON
Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.
H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA
Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH
ERIK SATRYA WARDHANA
DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.
DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.
Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.
SALEH HUSIN, S.E., M.Si.
H. A. RAHMAN HALID, M.M.
H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.
Drs. M. ALI KASTELLA

NO.
ANGGOTA
1
3
4
5
7
9
10
11
13
14
16
17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 12 dari 17 orang Anggota.
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KETUA RAPAT (MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.):
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semua.
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya,
Yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang saya
muliakan.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji
syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi
kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam
keadaan Sehat Walafiat.
Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR-RI, daftar hadir pada
permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 305 orang
Anggota dari 560 Anggota Dewan dan dihadiri oleh Anggota dari seluruh Fraksi
yang ada di Dewan, dengan perincian sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fraksi Partai Demokrat
Fraksi Partai Golongan Karya
Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Fraksi Partai Amanat Nasional
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyak

110 dari 148 orang Anggota
58 dari 106 orang Anggota
40 dari 94 orang Anggota
29 dari 57 orang Anggota
16 dari 46 orang Anggota
20 dari 38 orang Anggota
8 dari 28 orang Anggota
12 dari 26 orang Anggota
12 dari 17 orang Anggota

dengan demikian maka kuorum telah tercapai dan dengan mengucap:
“Bismilahirrahmaanirrahiim”
perkenankanlah saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan
ke 2 Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2013 – 2014, hari ini Selasa, tanggal
20 Agustus 2013, dan saya nyatakan terbuka untuk umum.
Sidang Dewan yang saya hormati,
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 dinyayikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD
dan DPRD”.
Berkaitan dengan itu, izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk
berdiri dan menyayikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya .
( MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)
Hadirin Sidang Dewan yang saya Hormati,
Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR-RI Masa Sidang
Pertama Tahun Sidang 2013–2014, Hasil Keputusan Rapat Konsultasi antara
Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi (Pengganti Rapat Bamus
DPR RI) tanggal 8 Juli 2013 dan 19 Agustus 2013, maka acara Rapat Paripurna
Dewan hari ini, adalah sebagai berikut:
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1. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang
tentang APBN Tahun Anggaran 2014;
2. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas
Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksananan APBN Tahun Anggaran 2012;
3. Laporan Pimpinan Badan Legislasi tentang Usulan Perubahan Prolegnas
Rancangan Undang-Undang Tahun 2013;
4. Penetapan Susunan dan Keanggotan Fraksi-fraksi dalam Alat
Kelengkapan DPR-RI, baik Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi,
BURT, BKSAP, BAKN dan Badan Kehormatan.
Sidang Dewan yang saya hormati,
Sebelum memasuki acara Rapat Paripurna DPR-RI hari ini, terlebih
dahulu dapat kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk
surat dari Presiden Republik Indonesia, Nomor R-38/Pres/08/2013 tanggal
13 Agustus 2013 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Panas Bumi.
Sesuai dengan mekanisme Dewan, surat tersebut, akan kita tugaskan kepada
Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya.
Sidang Dewan yang terhormat,
Selanjutnya marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna
Dewan hari ini , yaitu:
“Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan UndangUndang tentang APBN Tahun Anggaran 2014”
INTERUPSI F-PDIP (TJAHJO KUMOLO, S.H.):
Pimpinan , apakah diijinkan sedikit interupsi sebelum dimulai acara
Pimpinan?
KETUA RAPAT:
Silakan-silakan .
F-PDIP (TJAHJO KUMOLO, S.H.):
Terima kasih Pimpinan.
Saya Tjahjo Kumolo, ini kebetulan ada Menteri Keuangan kita yang
terhormat, saya haya ingin menyampaikan singkat: 1) Mencermati gelagat
perkembangan dan dinamika yang ada, ini rupiah berpotensi terus untuk
bergerak dengan liar, jadi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika ini cukup
menghawatirkan, 2) Pelemahan mata Uang rupiah adalah yang paling terdalam
dibanding mata uang lain dalam kawasan Regional Asean dan pelemahan ini
kami catat terus bergerak apa bila tidak ada perbaikan, ini salah satunya akan
mengganggu terhadap neraca perdagangan, pelemahan nilai komoditi dan
exsploit dan sebagainya.
Saya mengikuti di Televisi, di Media-media online peryataan
Saudara Menteri Keuangan yang tenang normatif dan mengatakan ini masih
dalam Kondisi Aman. Pertanyaan saya aman buat siapa? seluruh pengusaha
menengah ke atas mengeluh tidak ada kebijakan yang lebih progresif dari
Pemerintah dari Menteri Keuangan, mungkin Pak Menteri lebih ahli dalam
menata mekanisme ini.
Egoisme sektoral semakin tinggi, pernyataan Menteri Keuangan
dengan mantan Menteri Keuangan yang sekarang Gubernur BI pun beda, saya
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kira kita DPR perlu mengantisipasi ini, kami …… (tidak jelas) ada keresahan,
para pengusaha kita semua sektor ini, saya mohonkan nanti dalam pandangan
Menteri Keuangan, perlu ada statement resmi Pemerintah dihadapan Dewan
yang terhormat ini, apa langkah-langkah konkrit Pemerintah , dalam hal itu
Menteri Keuangan?
Sekian, terima kasih Ketua.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, Saudara Tjahjo Kumolo atas masukkannya, saya pikir
itu bisa nanti disampaikan juga di dalam pandangan fraksi terkait dengan
Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2014 yang nanti akan dibacakan oleh
masih-masing perwakilan fraksi, dan nanti tentu saja pihak Pemerintah dalam hal
ini Menteri Keuangan juga akan memberikan tanggapan yang akan disampaikan
pada paripurna juga akan memberikan tanggapan yang akan disampaikan pada
paripurna yang akan datang, Insya Allah tanggal 27 Agustus 2013.
F- HANURA (Ir. H. NURDIN TAMPUBOLON):
Pimpinan, apakah tidak dimungkinkan
pada kuorum yang
terhormat ini Menteri Keuangan juga menyampaikan kalau pasti menunggu,
mungkin saja, kami serahkan kepada Ketua Sidang saja.
KETUA RAPAT:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Terima kasih, hadirin sekalian marilah kita memasuki Agenda
Pertama. Seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden telah memberikan
Keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota
Keuangannya pada Rapat Paripurna, tanggal 16 Agustus 2013 yang lalu dan
sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) Peraturan DPR-RI, tentang Tata Tertib
disebutkan bahwa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta
Nota Keuangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada fraksi
diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pemandangan Umum yang
disampaikan dalam Rapat Paripurna.
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:
Yang terhormat Saudara Ir. NURDIN TAMPUBOLON, sebagai Juru Bicara dari
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.
Yang terhormat Saudara H. PAIMAN, sebagai Juru Bicara dari Fraksi Partai
Demokrat.
Yang terhormat Saudari Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. Sebagai Juru Bicara
dari Fraksi Partai Golongan Karya.
Yang terhormat Saudara Dr YASSONA H. LAOLY, S.H., M.Sc. sebagai Juru
Bicara dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Yang terhormat Saudara Drs. M. MARTRI AGOENG sebagai Juru Bicara dari
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Yang terhormat Saudara H. SUKIMAN, S,Pd., M.M. sebagai Juru Bicara dari
Fraksi Partai Amanat Nasional.
Yang terhormat Saudara Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar sebagai Juru Bicara
dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan .
Yang terhormat Saudari Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si. sebagai Juru Bicara
dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Yang terhormat Saudari Dr. SUMARJATI ARJOSO sebagai Juru Bicara dari
Fraksi Partai Gerindra.
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Sebelum saya mempersilakan kepada Juru Bicara masing-masing,
saya meminta persetujuan Rapat Paripurna Dewan, mengenai waktu yang akan
dipergunakan oleh masing-masing Juru Bicara, kami usulkan paling lama lima
menit, apakah disetujui?
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih.
Sidang Dewan yang terhormat,
Untuk itu, kami persilakan kepada juru bicara pertama dari Fraksi
Partai Hati Nurani Rakyat, yang terhormat Saudara Ir. Nurdin Tampubolon, untuk
menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.
Kami persilakan .
F- HANURA (Ir. H. NURDIN TAMPUBOLON):
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI
NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014
Dibacakan oleh:
Ir. Nurdin Tampubolon
Anggota DPR RI: A-1

Yang Kami Hormati;
Pimpinan Rapat Paripurna DPR-RI,
Bapak/Ibu Anggota DPR-RI,
Saudara Menteri Keuangan dan
Hadirin yang kami hormati.
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh ,
Salam sejahtera untuk kita semua .
Saatnya Hati Nurani bicara.
Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT yang
telah melimpahkan nik’mat berupa Rahmat dan Hidayah serta Taufiq-Nya
kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesehatan dan
kesempatan untuk menghadiri Paripurna dalam rangka penyampaian
Pemandangan Umum Fraksi mengenai Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2014.
Hadirin yang kami Hormati.
Nota keuangan dan RAPBN 2014, disampaikan di tengah kondisi
perekonomian global dalam masa pemulihan. Bank Dunia mengidentifikasikan
empat resiko yang hadapi negara-negara yang berkembang saat ini. 1) efek
pelonggaran fiskal dan kebijkan moneter di Jepang. 2) menurunnya harga
komoditas Industri dunia lebih cepat dari perkiraan semula, sehingga berdampak
pada pelemahan nilai ekspor komoditas negara-negara berkembang dan
berpotensi menekan ruang Fiskal. 3) dinamaika ekonomi domestik seperti
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tekanan inflasi dan penggelembunganharga aset serta penurunan pertumbuhan
ekonomi. 4) kuantitatif asing di Amerika Serikat berdampak pada meningkatnya
biaya utang yang kemudian menekan kapasitas fiskal. Hal ini berpotensi lebih
buruk pada negara-negara yang menghadapi defisit fiskal dan pengelolan
sektor keuangan yang belum stabil.
Fraksi Partai Hanura berendapat Indonesia sebagai salah satu Negara
berkembang untuk selalu waspada dan berusah mendorong perekonomian
Domestik, serta tidak mengandalkan sektor perdagangan dan keuangan
internasional.
Untuk itu, Fraksi Partai Hanura memandang penetapan dasar
asumsi ekonomi makro dan dasar kebijakan fiskal tahun anggaran 2014 dapat
memberikan arahan dan landasan meningkatkan pembangunan nasional:
1. Pertumbuhan ekonomi 2014 diasumikan sebesar 6,4% atau naik 0,1% dari APBN
Perubahan 2013 yang hanya sebesar 6,3%. Dengan asumi setiap kenaikan 1
persen angka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap 450.000
tenaga kerja, maka pada tahun 2014 mendatang hanya bertambah sekitar 45
ribu lapangan kerja baru, atau sekitar 2.835.000 sedangkan pertumbuhan tenaga
kerja jauh diatasnya. Meskipun Angka perkiraan pertumbuhan ekonomi 2014 dan
angka pertumbuhan ekonomi 2013 lebih baik dari angka APBN 2012 , namun
lebih rendah dibanding angka realisasi pertumbuhan 2011 yang sebesar 6,5%.
Berdasarkan angka-angka diatas, Fraksi Partai Hanura
memandang asumsi pertambahan ekonomi 2014 sebesar 6,4% terlalu
moderat, di bawah kapasitas sumber daya alam dan potensi ekonomi
nasional. Fraksi Partai Hanura mengusulkan asumsi pertumbuhan ekonomi
ditingkatkan hingga menjadi 6,8%,sampai dengan 7% masih jauh lebih
rendah sebagaimana sasaran pertumbuhan ekonomi pada RPJMN
2010-2014, yang dikisaran 7 sampai dengan 7,0-7,7 untuk peningkatan
pebangunan ekonomi yang sekaligus membuka kesempatan kerja dan
lapangan usaha yang lebih besar. Hanura menyarankan kepada pemerintah
dengan strategi pembangunan diarahkan kepada kedaulatan pangan yang
berdaya saing dan berproduktivitas tinggi. Sehingga swasembada pangan dalam
arti luas yaitu beras, gula, kedelai, jagung, garam, daging dan perikanan dapat
dicapai bahkan menyadarkan Impor dan mendorong ekspor dikemudian hari.
Kecendrungan tingginya harga pangan dunia idealnya dipandang
sebagai kesempatan meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian
kita. Dimana Republik Indonesia sebagai negera agraris yang melimpah
sumberdaya pertaniaanya dapat memperoleh tambahan ekspor, bukan
sebaliknya memenuhi ketersedian nasional jusrtu dengan mengimpor berbagai
produk pertanian.
Dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir meskipun produksi beras
disebut-sebut surplus namun impor beras masih cukup tinggi. Data BPS
menyebutkan impor beras pada tahun 2011 ( 2,7 juta ton), 2012, (1 juta ton)
bahkan pada APBN-P 2013 anggaran untuk beras raskin mencapai 21,8 triliun.
Pengadaan beras raskin untuk 15,5 juta keluarga miskin dilakukan melalui
kebijakan impor. Selain itu pada tahun 2012 dan 2013 sumber pertumbuhan
ekonomi, masih didorong sektor-sektor perdagangan, keuangan, jasa-jasa,
pengangkutan yang dalam perluasan kesempatan kerja bersifat investasi padat
modal dan keterampilan sehingga dalam realisasi penyerapan tenaga kerja
terbilang rendah dan ruang kesempatan berusaha masyarakat menjadi sempit .
Fraksi Partai Hanura memandang perlunya peningkatan ketahanan
pangan dengan meningkatkan anggaran Kementerian Pertanian dan institusi
terkait lainya secara signifikan. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan konkrit
Pemerintah dalam program ketahanan pangan dan memperluas aktivitas petani
maupun dunia usaha di bidang pertanian untuk memperluas dan mencetak
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sawah baru termasuk padi, kedelai, gula, garam, daging, perikanan, peternakan,
serta membangun konektivitas antar desa untuk mempermudah dari pada
pemasarannya.
2. Lifting Miyak Bumi RAPBN 2014 diusulkan sebesar 870 ribu barel per hari lebih
tinggi dari APBN-P 2013 sebesar 840 ribu barel per hari , sedangkan realisasi per
13 Agustus 2013 sebesar 830 ribu barel per hari. Fraksi Partai Hanura
berpendapat bahwa target lifting minyak dapat ditingkatkan menjadi
900.000 barel per hari. Bila pemerintah serius dan berupaya memperbaiki
kinerjanya dalam peningkatan produksi minyak bumi, dengan cara dimualai
dari perencanaan explorasi, produksi dan pengolahan serta pengawasan
yang tersistem secara profesional dan sudah berdaya saing serta sistem
informasi yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan dalam pengelolaan
pemeliharaan fasilitas produksi dan pengelolaannya.
3. Pendapatan negara pada tahun 2014 direncanakan mencapai Rp1661,1 triliun
naik sebesar 10,9 persen dibandingkan dengan target APBN-P 2013
Rp1.502 triliun. Fraksi Partai Hanura berpendapat negara yang bersumber
pajak, PNBP maupun hibah masih dapat dioptimalkan lebih dari dari 10,9
persen menjadi di atas 12,3 persen. Seperti pada tahun 2013 yang mengalami
kenaikan sebesar 12,3 persen dibandingkan dengan realisasi pada APBN-P
2013 bila tata kelola bisa ditingkatkan sistem pengendalian Internal terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib administrasi berjalan
secara profesional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
evalusi yang diperbaiki dengan tatakelola negara.
4. Dalam Postur APABN 2014 belanja negara sebesar Rp1.816,67 triliun,
mengalami defisit sebesar Rp154,2 triliun atau 1,49 % terhadap PDP. Fraksi
Partai Hanura mengusulkan kepada Pemerintah agar meningkatkan pendapatan
negara dan mengefesiensikan pengeluaran yang tidak langsung dengan
peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari defisit anggaran 2014.
Fraksi Partai Hanura mengusulkan Pemerintah agar RAPBN 2014
lebih difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi seperti:
1. Peningkatan Insprastuktur dalam menundukung Produktivitas Produksi
pertanian, Perikanan, Peternakan Khususnya untuk daerah Pedesaan dan
Daerah Perbatasan dengan negara-negara tetangga kita.
2. Peningkatan sumber daya Produksi Pertanian seperti, percetakan lahan
Persawahan, dan Perkebunan untuk menunjang suasembada Pangan
Nasional, dalam mencapai Ketahanan Pangan .
3. Peningkatan Desertifikasi dibidang Energi, dengan Peningkatan pemanfaatan
energi baru dan terbarukan seperti Panas Bumi, Tenaga Matahari, Tenaga
Air, dan lain-lain dengan mengurangi penggunaan Energi Migas, sehingga
dapat menekan impor, dengan demikian kemandirian bangsa terhadap energi
dapat terwujud, sekaligus dapat tercapai Ketahanan Nasional, dan Subsidi
BBM dapat dicegah
5. Menumbuhkan dan meningkatkan sentra-sentra industri kecil seperti. Koperasi,
UMKM dan lain-lain yang langsung ditangani oleh rakyat di pedesaan maupun
masyarakat diperbatasan dengan negara tetangga untuk peningkatan
pendapatan masyarakat kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang
sekaligus meningkatkan pendapatan negara.
Hadirin yang kami Hormati,
Berdasarkan uraian dan catatan di atas, tanpa mengurangi
apresiasi terhadap keberhasilan yang telah dilakukan oleh pemerintah, melalui
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Pandangan Umum ini maka Fraksi Partai Hanura mengusulkan RAPBN 2014
pada tingkat selanjutnya sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku di DPR. Juga
Fraksi Partai Hanura mengusul seperti apa yang dikomentari oleh rekan kami
dari PDIP mengenai dari exchange rate rupiah dengan dolar agar betul-betul
diperhatikan sehingga tidak menyedot devisa negara untuk program-program
selanjutnya.
Demikianlah Pandangan Fraksi Partai Hanura terhadap materi Nota
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2014.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
PIMPINAN FRAKSI PARTAI HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

H. Syarifuddin Sudding, S.H., M.H.

Saleh Husin, S.E., M.Si

Terima kasih.

KETUA RAPAT:
Kami sampaikan terima kasih kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai
Hanura. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai
Demokrat. Yang terhormat Saudara H. Paiman, untuk menyampaikan
Pemandangan Umum Fraksinya ,
kami persilakan, mohon perhatian kepada masing-masing juru
bicara harap penggunaan waktunya harap seefektif mungkin dan self control ya,
jadi bisa mengatur sendiri nanti kalau sudah ada warna merah lampu itu
tandanya sudah lewat lima menit. Mohon digunakan dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih.
F- DEMOKRAT (H. PAIMAN):
PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR-RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RAPBN 2014
BESERTA DENGAN NOTA KEUANGANNYA.
Juru bicara
: Paiman
Nomor Anggota : 441
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna,
Yang terhormat , Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya,
Yang terhormat Anggota DPR-RI dan hadirin yang kami Hormati.
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Puji Syukur kehadirat Allah SWT, 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 terhadap RUU tentang RAPBN
beserta Nota keuangannya sebagaimana telah disampaikan oleh Saudara
Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 2013. Selanjutnya kami juga Ingin
menyampaikan, Selamat hari Raya Idul Firti 1 Syawal 1430 H, Minal Aidzin
Wal’faidzin Mohon Ma’af lahir dan batin. .
Sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa dasar hukum
Penyesuaian RAPBN 2014 telah diatur dalam Udang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara, dengan berpedoman kepada Kerangka
Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2014. Selain itu, penyusunan RAPBN 2012 juga memperhatikan
saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
serta pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
yang disampaikan dalam forum pembicaraan pendahuluan RAPBN anggaran
2014 beberapa waktu yang lalu.
Meskipun demikian, di balik indikator makro ekonomi yang
menunjukkan kinerja positif, tantangan yang dihadapi perekonomian ditahun
2014 berdasarkan perkembangan ekonomi global dan domestik adalah masalah
ketahanan ekonomi domestik serta masalah perluasan kesejahteraan secara adil
dan merata.
Saudara Pimpinan, para Anggota DPR, dan hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN
2013 beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Pemerintah, dan
dengan mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013 yang telah
disusun, maka Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa pandangan
sebagai berikut :
1. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4
persen tersebut adalah pertubuhan ekonomi yang berkualitas, Inklusif terukur,
dan berkeadilan sehingga dapat dinikmati rakyat Indonesia, melalui pembukaan
lapangan kerja baru dan penurunan tingkat kemiskinan.
2. Terkait dengan tema RKP tahun 2014 yaitu “Memantapkan Perekonomian
Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, Fraksi
Partai Demokrat mengapreasiasi usaha Pemerintah untuk menjaga
kesinambungan
pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan visi
pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, yaitu mewujudkan
Indonesia yang lebih sejahtera, lebih demokratis, dan lebih berkeadilan.
3. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk terus melanjutkan
kebijakan peningkatan target penerimaan perpajakan, khususnya kebijakan
perluasan basis pajak, mengingat masih besarnya potensi pajak yang ada dalam
perekonomian. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mendukung
kebijakan
pemerintah untuk memberikan Insentif fiskal dalam rangka mendorong
peningkatan investasi dan daya saing serta menjaga daya beli masyarakat,
dengan perioritas Industri yang padat karya dan berprestari ekspor.
4. Fraksi Partai Demokrat berharap dengan kebijakan belanja yang bersifat
ekspansif, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi peyerapan
anggaran sehingga memberikan dampak multiplier yang posisif bagi
perekonomian nasional. Sementara itu,
memperbesar ruang fiskal dan
meningkatkan kualitas belanja .
5. Selain itu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
Keuangan Negara, Fraksi Partai Demokrat mendukung kebijakan pemerintah
dalam menerapkan system reward and punishment bagi setiap daerah.
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6. Fraksi Partai Demokrat mendukung kebijakan pemerintah untuk mengubah
sistem subsidi, dari subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran,
sehingga alokasi anggaran subsidi hanya untuk meringankan beban masyarakat
untuk memperoleh kebutuhan dasar, memberikan perlindungan kepada
masyarakat berpendapatan rendah, serta memberikan insentif bagi dunia usaha
dan masyarakat.
7. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami bahwa penurunan alokasi anggaran
bantuan sosial berkait dengan penyempurnaan kaidah akutansi , sehingga terjadi
realokasi anggaran dari belanja modal kebelanja barang, serta alokasi BLSM
pada tahun 2013. Sementara itu, untuk menjaga keberlanjutan berbagai program
penanggulangan kemiskinan, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada
pemerintah untuk menciptakan program-program yang yang berbasis
pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor, khususnya program
pembangunan insfrastuktur pedesaan .
8. Fraksi Partai Demokrat mendukung usaha pemerintah dalam menurunkan angka
defisit untuk menuju anggaran yang berimbang dan menjaga kesinambungan
fiskal.
9. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah bersama aparat pengawas
beserta penegak hukum untuk mengawal dan terus mengawasi setiap rupiah
alokasi anggaran negara baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian
keberhasilan pembangunan dan hasil-hasil dapat dinikmati oleh seluruh lapisan
masyarakat .
Akhirnya dengan mengucapkan Bissmilahirahmanirahiim, Puji
Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Fraksi Partai Demokrat
menyatakan dapat menerima RUU tentang RAPBN 2014 beserta dengan Nota
Keuangannya untuk dilanjutkan pembahasan tingkat I dan II di Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat
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.
Wassalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

PIMPINAN PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Nurhayati Ali Asegaf M.Si.
No Anggota : 515

Sa,an Mustofa
No Anggota : 480

Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Kami ucapkan terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Partai
Demokrat, yang luar biasa waktunya dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya
kami persilakan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Golkar yang terhormat
Saudari Hj Dewi Asmara untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya.
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F-PG ( Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):
PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Dibacakan oleh
: Hj. Dewi Asmara SH, MA.
Anggota DPR-RI No : Anggota A 210

Assallamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Anggota DPR RI,
Yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajarannya,
Hadirin yang kami muliakan.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami
mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
Subhanahu wata’ala, yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita
semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini, dalam
rangka penyampaikan Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014
beserta Nota Keuangannya. Dalam kesempatan yang masih diliputi oleh suasana
perayaan Idul Fitri ini Fraksi Partai Golkar DPR RI mengucapakan selamat hari
Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H, Minal aidzin wal faizin. Mohon maaf lahir dan
batin, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menunaikan
tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Pimpinan Sidang, dan hadirin yang kami hormati,
Perekonomian global di tahun 2014 masih dipenuhi ketidakpastian
walaupun diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun ini dengan proyeksi
pertumbuhan ekonomi dunia oleh IMF sebesar 3,8 persen. Mash belum pulihnya
perekonomian Amerika Serikat dan Eropa masih menjadi hambatan utama
pertumbuhan ekonomi dunia, ditambah dengan gejolak di pasar keuangan global,
resiko gejolak harga minyak dunia dan komoditas, tentu saja ini berdampak pada
perekonomian domestik secara langsung maupun tidak langsung, dengan
penurunan kinerja ekspor-impor, penurunan pertumbuhan ekonomi domestik dan
pelemahan mata uang rupiah.
Situasi perekonomian domestik juga diwarnai oleh tingginya inflasi,
akibat kenaikan BBM beberapa waktu yang lalu, dan peringatan hari raya Idul
Fitri yang mendorong peningkatan permintaan masyarakat sehingga mendorong
angka inflasi, yang kemungkinan besar melampaui target yang telah ditetapkan.
Tekanan dari sisi eksternal dan domestik tentu saja butuh dukungan kebijakan
fiskal yang lebih expansif agar mampu menstimulir perekonomian domestik untuk
menjaga tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Terlebih lagi
pada tahun 2014 merupakan tahun politik mengingat akan dilaksanakanya
Pemilihan Umum Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. yang
perlu kita jaga bersama agar berjalan dengan kondusif, demokratis dan damai,
sebagai landasan perkembangan ekonomi politik Indonesia masa depan. Karena

22
itu Fraksi Partai GOLKAR berpandangan bahwa APBN 2014 berikut kebijakan
ekonomi lainnya haruslah disusun secara expansif, yang berorientasi untuk
mengoptimalkan fungsi stimulusnya dalam rangka menjaga pertumbuhan
ekonomi domestik yang lebih berkualitas.
Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami hormati,
Setelah mencermati Keterangan Pemerintah atas RUU RAPBN
Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya, Fraksi Partai Golkar
berpandangan bahwa
A. Dari sisi indikator ekonomi makro:
1. Fraksi Partai Golkar memberikan catatan pertumbuhan ekonomi yang
diusulkan 6,4% tahun 2014 merupakan basis pertumbuhan yang paling
rendah yang ditetapkan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2014
antara DPR dan Pemerintah yaitu 6,4% - 6,9%. Ini menunjukkan kurangnya
komitmen pemerintah untuk bekerja keras dalam mengoptimalisasikan
potensi pertumbuhan yang masih tersedia dengan mengoptimalkan sisi
permintaan dan penawaran.
Terkait pertumbuhan semakin memburuknya kualitas pertumbuhan yang
tercipta, yang terlihat dari perlambatan penurunan angka kemiskinan dan
pengangguran, serta semakin memburuknya angka koofisien ini, sebagai
indikator memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok
masyarakat. Karena itu, Fraksi Partai GOLKAR memberikan catatan
mengenai pertumbuhan pada dua sisi yaitu optimalisasi potensi pertumbuhan
yang masih tersedia untuk meningkatkannya menjadi sampai angka 7% serta
perbaikan kualitas pertumbuhan agar amanah konstitusi terkait pengelolaan
anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat dipenuhi
dengan baik.
2. Inflasi tahun 2014 diperkirakan 4,5% diharapkan mampu dicapai dalam
rangka menjaga tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat. Dengan angka
inflasi yang rendah tersebut, Fraksi Partai GOLKAR berharap agar suku
bunga SBN dapat tekan lebih rendah yang dapat menurunkan beban utang
yang ujungnya mendorong penurunan suku bunga perbankan, agar lebih
mengoptimalisasikan fungsi intermediasi perbankan dalam pembiayaan
modal kerja dan investasi khususnya sektor UMKM.
3. Nilai dolar ditetapkan diangka Rp9.750 per dolar AS. Fraksi Partai GOLKAR
berharap pemerintah lebih meningkatkan kerja sama dengan bank Indonesia
dalam upaya stabilitas rupiah yang sedang mencari titik keseimbangan baru.
Juga berharap agar pemerintah menyeimbangkan neraca perdagangan tanpa
mengurangi impor bahan baku dan bahan penolong untuk kepentingan
produksi dalam negeri.
4. Lifting minyak bumi diusulkan sebesar 870 ribu barel/hari, ini jadi catatan
penting bagi Fraksi Partai GOLKAR karena yang diusulkan ini adalah jauh di
bawah kisaran yang diusulkan dalam pembahasan kerangka ekonomi makro
sebelumnya dikisaran 900-930 ribu barel per hari. Untuk itu Fraksi Partai
GOLKAR meminta penjelasan pemerintah terkait peurunan asumsi lifting
yang terjadi akibat kesepakatan sebelumnya dan dampaknya terhadap defisit
neraca migas tahun 2014.
B. Dari sisi pendapatan dan belanja negara:
1. Penerimaan perpajakan yang diusulkan sebesar Rp1.310, 2 triliun sehingga
tax ratio dalam arti sempit mengalami peningkatan 0,4% dibandingan dengan
tahun sebelumnya sehingga menjadi 12,6% atau 15,5% dengan
menggunakan tax ratio dalam arti luas. Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi
pemerintah dalam menaikkan tax ratio, tapi memberikan catatan bahwa tax
ratio Indonesia masih di bawah rata-rata negara yang berpendapatan sama,
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yaitu dalam kategori lower middle income country yaitu sebesar 19%. Karena
itu Fraksi Partai GOLKAR berharap pemerintah lebih mengoptimalkan
penerimaan pajak negara, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi yang
masih jauh di bawah potensiya.
2. Dalam hal belanja pemerintah, kombinasi antara peningkatan belanja
pemerintah sebesar 5,2% dibanding APBN tahun 2013 lalu, serta adanya
celah fiskal yang disebabkan kenaikan harga BBM tahun lalu diharapkan
dapat dialokasikan pemerintah untuk pembiayaan yang lebih mendukung
kesejahteraan rakyat, dan pengurangan kemiskinan. seperti untuk belanja
infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta dana transfer
kedaerah. Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan bahwa masih tingginya biaya
logistik di Indonesia akibat buruknya infrastruktur dan fasilitas pendukung
lainnya. Sehingga melemahkan daya saing produksi dalam negeri. Minimnya
pembiayaan infrastruktur, perlu mendapatkan perhatian serius dan terobosan
pemerintah terutama yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang
jumlahnya jauh lebih besar tapi tidak mampu dibiayai oleh pemerintah daerah
karena kesulitan anggaran daerah.
3. Terkait belanja pemerintah, penajaman kualitas belanja pemerintah agar lebih
efisien dan efektif menciptakan multiplier effect bagi perekonomian domestik.
Sehingga bukan hanya penambahan postur belanja pemerintah tapi
implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat lebih tercipta. Selain
itu, jauh lebih penting adalah penyerapan anggaran yang tentu saja terkait
dengan kualitas belanja dan fungsi stimulus APBN terhadap perekonomian
domestik. Lambatnya penyerapan anggaran yang selama ini merupakan
masalah permanen harus dipikirkan secara serius dengan tata kelola yang
lebih sederhana dan tepat waktu.
4. Terkait dengan transfer ke daerah, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan
komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi
khususnya desentralisasi fiskal. Masih kecilnya transfer daerah dalam
komposisi belanja pemerintah jadi keprihatinan utama Fraksi Partai GOLKAR
terkait optimalisasi pembiayaan program pembangunan di daerah.
C. Dari sisi defisit dan pembiayaan;
1. Defisit anggaran diusulkan sebesar Rp152 juta triliun atau sekitar 1,49% dari
GDP, lebih rendah dibanding defisit tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut,
Fraksi Partai GOLKAR berpandangan di tengah tekanan perekonomian
global, pemerintah perlu melonggarkan defisit anggaran agar mampu menjadi
APBN 2014 sebagai stimulus untuk menggerakan perekonomian nasional.
kelonggaran defisit anggaran di bawah batas ketentuan undang-undang yaitu
3% dari GDP perlu ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan
perekonomian nasional.
2. Mengenai pembiayaan, Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah
untuk menjaga kesinambungan sumber pembiayaan dalam negeri, semakin
meningkatnya alokasi pembiayaan yang bersumber dari penerimaan dalam
negeri perlu mendapatkan apresiasi yang menunjukkan derajat kemandirian
ekonomi nasional tapi sisi lain perlu ditelaah lebih mendalam
keberlanjutannya dalam menopang pembiayaan ekonomi domestik.
3. Terkait dengan piutang negara, Fraksi Partai GOLKAR meminta ketegasan
kepada pemerintah agar berupaya menyelesaikan segala bentuk dan jenis
piutang terutama yang telah jatuh tempo.
Pimpinan Sidang dan hadirin yang berbahagia,
Fraksi Partai Golkar berharap, agar pembahasan RUU APBN 2014
beserta Nota keuangannya dapat dilaksanakan secara lebih mendalam, karena
DPR RI dengan pemerintah dengan tetap mengedepankan prinsip politik
anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa
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pokok pikiran diatas Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan menyetujuhi
rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun 2014 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut menjadi
undang-undang.
Demikian pandang Fraksi Partai Golkar semoga Allah subhanahu
wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan ridhanya kepada kita
bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.
Wabillahi taufiq wal hidayah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua,

Sekretaris,

Drs. Setya Novanto, Ak

Dr. H. Ade Komarudin, M.H

KETUA RAPAT:
Kami ucapkan terima kepada juru bicara dari Fraksi Partai
Golongan Karya, berikutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang terhormat Saudara Dr. Yassona Laoly
untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya.
F-PDIP (Dr. YASSONA H. LAOLLY, S.H., M.Sc.):
PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2014 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Hom swastiastu,
Merdeka!!!
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yang terhormat Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah, serta
Hadirin yang saya muliakan.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014
merupakan momentum terakhir dari pelaksanaan janji Pemerintah Susilo
Bambang Yudoyono yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Sejak tahun 2009
hingga tahun 2013, Pemerintah telah menghabiskan dana APBN lebih dari 6.492
triliun. Pertanyaan kita semua adalah apakah dengan dana sebesar itu APBN
telah dilaksanakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat?
Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa APBN
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
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dengan
undang-undang
dan
tidak
dilaksanakan
secara
terbuka,
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Presiden SBY dalam Pidato penyampaian keterangan Pemerintah
atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara 2014, di depan rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2013 yang
lalu menyatakan bahwa telah banyak hasil-hasil pembangunan yang telah
dinikmati oleh masyarakat diseluruh tanah air. Dikatakan pula bahwa periode
2009-2013 pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,9% per tahun lebih tinggi
dari rata-rata pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya. Presiden SBY kembali
memberikan harapan kepada rakyat Indonesia bahwa diakhir tahun 2014 PDB
per kapita mendekati US$ 5000 atau setara dengan Rp. 1 juta /orang/bulan. Tak
hanya itu, Pemerintah pun memaparkan
bahwa diantara negara G-20,
Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah
Tiongkok. Pemerintah juga menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi yang
membaik itu diikuti oleh menurunnya pengangguran, menurunnya angka
kemiskinan, keberhasilan diberbagai bidang kesehatan inu dan anak, dan
pencapaian dibidang pendidikan. Apakah semua klaim keberhasilan yang telah
dilakukan oleh pemerintah tersebut sudah optimal dengan dana yang dihabiskan
sebanyak Rp6.492 triliun?
Disaat Presiden SBY mengklaim keberhasilan pembangunan, disisi
lain indeks daya saing global Indonesia semakin menurun dan posisi Indonesia
terbawah dikawasan regional Asean. Pada saat yang sama angka kesenjangan
pendapatan yang diukur dengan Gini Coefficient meningkat secara tajam
mencapai 0,41. Artinya kesuksesan pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh
sebagian kecil masyarakat Indonesia saja, dan sebagian besar masyarakat justru
semakin terhimpit secara ekonomi. Menurut relative deformation theory,
meningkatnya kesenjangan pendapatan itu bukan tidak mungkin apa yang terjadi
sekarang ini meningkatnya kejahatan-kejahatan, dan kekerasan yang semakin
meningkat setiap saat kita lihat. Oleh karenanya kami minta kepada pemerintah
memberi perhatian yang serius, soal kesenjangan pendapatan ini. menurut
Failed State Indeks Indonesia dalam posisi warning sebagai negara gagal, dan
menurut Economist Intelligent Unit’s posisi Indonesia dalam kategori Flowed
Democracy.
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang
dimuliakan,
Semua juga mengetahui bahwa masih terdapat 181 Daerah
Tertinggal, 84% rakyat yang hanya mampu belanja di bawah 1 juta/bulan, bahkan
diantaranya dibawah 500 ribu/bulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Rakyat yang dikelompokan miskin dan sangat miskin pada tahun 2009 berjumlah
53 juta penduduk namun saat ini masih menyisakan 52 juta penduduk. 40 juta
rakyat masih mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar,
dimanakah angka ini sama dengan tahun 2009. Sedangkan petani kita sudah
3 (tiga) tahun terakhir ini Nilai Tukar Petaninya hanya pada angka 105 yang
hanya cukup untuk melawan inflasi.
Melihat kondisi-kondisi yang masih tersisa dari upaya pemerintah
dari tahun 2009-2013 tersebut di atas, maka RAPBN 2014 yang sebesar
Rp1.806 triliun hendaknya dapat lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas
hidup rakyat yang dalam kemiskinan berdaya beli rendah, penciptaan lapangan
pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan petani nelayan dan buruh.
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang
dimuliakan,
Kami ingin memberikan perhatian terhadap ASUMSI MAKRO:
pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,4% pada tahun 2014 jauh dari yang
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dijanjikan oleh pemerintah SBY yaitu 7%. Pemerintah menjelaskan bahwa target
pertumbuhan ekonomi meleset dari yang ditargetkan karena faktor eksternal,
yaitu lambatnya pemulihan pertumbuhan ekonomi global, kebijakan moneter
yang lebih ketat dibanyak negara, dan pola volatilitas harga komoditas dunia
Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah meleset dari yang
dijanjikan dalam RPJMN sudah mulai terlihat sejak tahun 2012. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Akan tetapi barang
yang dikonsumsi didominasi oleh barang impor, sehingga pertumbuhan ekonomi
menjadi tergerus. Pemerintah hendaknya memiliki upaya yang serius agar
barang konsumsi mengandalkan barang produk dalam negeri.
Asumsi makro yang diusulkan pemerintah tentang nilai tukar dolar
adalah sebesar Rp9.700 kenyataan sekarang ini menunjukkan sudah menembus
angka Rp10.600, diperlukan langkah-langkah monitoring yang serius untuk hal
ini.
Target inflasi tahun 2014 ditetapkan 4,5%. Pemerintah hendaknya
memastikan pengendalian inflasi bahan pangan baik dari sisi pasokan maupun
distribusinya. Kenaikkan harga bahan pangan sangat rentan mempengaruhi
masyarakat berpenghasilan rendah.
Target lifting minyak ditetapkan 870.000 barel per hari jauh dari janji
Pemerintahan SBY, bahwa ditahun 2014 lifting minyak seharusnya mencapai
1 juta barel per hari. Blok Cepu sampai hari ini produksinya tak kunjung
meningkat seperti yang dijanjikan.
PENDAPATAN NEGARA: Pendapatan negara pada tahun 2014
ditargetkan pemerintah mencapai 1.662 triliun. Penerimaan negara terbesar
diperoleh dari perpajakan yang menyumbang 79,0% dari pendapatan negara
yaitu mencapai Rp1.310 triliun. Target penerimaan pajak ini naik 14% dari tahun
sebelumnya. Dari sisi perencanaan kenaikkan 14,0% target penerimaan pajak
merupakan kenaikan terendah sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini.
Sejak tahun 2009, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai.
Total penerimaan pajak yang tidak tercapai dari 2009 hingga 2013 berjumlah
Rp123,0 triliun yang pada akhirnya ditutup dengan pembiayaan melalui utang.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta komitmen
Pemerintah agar penetapan target pendapatan negara khususnya dari
perpajakan dapat tercapai, sehingga tidak memboroskan pembiayaan melalui
utang.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, APBN Birokrasi APBN
birokrasi: RAPBN 2014 mengalokasikan belanja modal sebesar 205 triliun, naik
6,9% dibandingkan dengan APBN tahun terakhir, kenaikkan 6,9% sangatlah tidak
signifikan. Padahal sebelumnya Pemerintah mengatakan akan mengalokasikan
anggaran yang lebih banyak untuk belanja modal ataupun infrastruktur sebagai
konpensasi penghematan subsidi BBM. Kenyataannya pada RAPBN 2014 ini,
alokasi anggaran untuk fungsi ekonomi pada bidang transportasi, pengairan,
pertanian, konstruksi, telekomunikasi dan fungsi ekonomi lainnya justru
mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu dari Rp103 triliun pada tahun 2013
menjadi Rp99,5 triliun, berkurang Rp3,5 triliun. Janji Pemerintah yang akan
mengalokasikan penghematan subsidi BBM untuk meningkatkan belanja modal
atau infrastruktur hanyalah tinggal janji.
Sementara belanja birokrasi terus mengalami peningkatan. Pada
RAPBN 2014 belanja birokrasi mencapai Rp480 triliun atau 39% dari belanja
pemerintah pusat. Kenaikkan terbesar belanja birokrasi adalah belanja pegawai
mencapi Rp276 triliun naik 18,8% dari tahun sebelumnya. Selain digunakan
untuk kenaikkan gaji PNS, belanja pegawai juga akan dialokasikan untuk
pengangkatan tenaga honorer. Pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan
oleh pemerintah daripada tahun Pemilu 2014 dapat membuka ruang baik bagi
kepentingan politik tertentu.
MP3EI berpotensi menciptakan kesenjangan baru: kebijakan
belanja Pemerintah Pusat yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur untuk

27
mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia dirasakan dapat mengakibatkan kesenjangan antar daerah yang
semakin melebar. MP3EI yang lebih terfokus koridor ekonomi
akan
meninggalkan banyak daerah lain yang membutuhkan infrastruktur, tetapi berada
diluar kawasan yang bernilai ekonomi tersebut. Setidaknya terdapat 181
Kabupaten tertinggal yang belum jelas keterkaitannya dengan MP3EI. Sehingga
181 Kabupaten tertinggal ini akan semakin sulit untuk mengejar
ketertinggalannya, diperlukan affirmative action di daerah-daerah tertinggal
melalui APBN agar dapat mengejar ketertinggalannya.
Penanggulangan kemiskinan: Program Pengentasan Kemiskinan
yang dijalankan oleh Pemerintah dari tahun 2009-2013 telah menghabiskan
anggaran Rp470 triliun dan tetap menyisakan masyarakat miskin dan rentan
miskin yang relatif tetap yaitu seputar 53 juta Penduduk pada tahun 2009 menjadi
52 juta Penduduk. Perlu ada pendekatan baru dalam penanggulangan
kemiskinan melalui program yang menciptakan lapangan kerja.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial Pasal 19 mengamanatkan, bahwa Penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok dan/masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.
Ketahanan pangan: Pemerintah mencanangkan pencapaian
surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula dan
daging. Peningkatan produksi bahan pangan tersebut hendaknya disertai juga
dengan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. Pemerintahan
SBY telah menjanjikan bahwa 2014 bahwa nilai tukar petani akan mencapai
114-120. Namun kenyataannya hingga tahun 2013, nilai tukar petani hanya
sekitar 105. Dalam situasi saat ini dimana tekana impor semakin tinggi, maka bila
tidak ada komitmen yang serius dan upaya pemerintah yang betul-betul jelas
maka petani, peternak dan nelayan Indonesia semakin sulit untuk berkembang.
Nilai tukar pertanian yang saat ini hanya 105 hendaknya dapat ditingkatkan
mendekati 110.
Anggaran kesehatan: disaat BPJS diperlakukan per 1 Januari
2014 justru anggaran untuk fungsi kesehatan terus menurun, yaitu dari APBN
2013 sebesar Rp17,4 triliun menjadi Rp12,1 triliun dalam RAPBN tahun 2014.
Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36
tahun 2009, bahwa anggaran kesehatan dialokasikan minimal 5,0 persen dari
APBN. Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mendesak kepada Pemerintah untuk memenuhi amanat undang-undang
tersebut, dan lebih memberi perhatian terhadap sektor kesehatan yang
berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia.
PEMILU: Tahun 2014 adalah Tahun Politik dimana akan
berlangsung Pemilu Legislatif dan Presiden. Oleh karena itu APBN 2014 sebagai
instrumen untuk mensejahterakan rakyat tidak boleh dijadikan instrumen untuk
kepentingan politik tertentu. Mencermati penyelenggaraan Pemilu tahun 2009
dimana terjadi kekisruhan soal Daftar Pemilih Tetap, Sistem IT KPU dan Bawaslu
yang kurang optimal maka pada Pemilu 2014 ini Pemerintah harus ikut
mendorong terselenggaranya Pemilu yang demokratis, dan Jurdil dengan
menyediakan dana yang cukup.
TRANSFER DAERAH: Transfer Daerah direncanakan sebesar
Rp586 triliun. Kebijakan Transfer Daerah Pemerintah hanya bersifat Reguler:
DBH, DAU, Otsus dan penyesuaian. Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan
kapasitas fiskal daerah masih rendah. Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan menjadi DAK kurang mendapat perhatian yang serius dari
Pemerintah Pusat. Padahal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, anggaran tidak terserap mencapai
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Rp137 triliun. Akan tetapi daerah begitu sulitnya untuk mendapatkan alokasi
anggaran untuk mempercepat pembangunan di daerah. Sebagai alat
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan mengurangi kesenjangan
fiskal antar daerah, Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia mendesak kepada Pemerintah untuk meningkatkan proporsi terhadap
PDN Neto yang selama ini selalu hanya mengambil batas minimal sebesar 26%.
Usul ini sudah pernah kami sampaikan pada Rapat Badan Anggaran dengan
Pemerintah beberapa waktu lalu.
DEFISIT: Pada tahun 2014 Pemerintah merencanakan defisit
Rp154 triliun atau 1,49% PDB. Perlu dicermati realisasi pembiayaan APBN
2009-2012 untuk menutupi defisit mencapai Rp510 triliun, akan tetapi Rp137
atau 27% tidak terserap, atau kelebihan membuat utang. Perencanaan program
dalam APBN yang tidak cermat yang mengakibatkan pemborosan utang
tersebut.
Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, APBN untuk membayar
bunga dan pokok utang sudah mencapai Rp764 triliun. Bandingkan dengan total
belanja modal pada tahun rentang yang sama hanya mencapai Rp611 triliun. Kita
lebih banyak mengeluarkan untuk membayar utang ketimbang melakukan
pembayaran belanja modal. Ya karena partai oposisi barangkali sedikit ditambah
Ketua.
KESENJANGAN SOSIAL (maaf): BPS tahun 2012 mencatat
bahwa 20% penduduk yang berpenghasilan tinggi menguasai 49%
perekonomian nasional. 40% penduduk berpendapatan sedang menguasai 34%,
sedangkan 40% penduduk yang berpenghasilan paling rendah hanya
mendapatkan “kue” perekonomian sebesar 17%. Sejak tahun 2009 hinggal tahun
2013 “kue” ekonomi kelas atas akan bertambah 8%, “kue” kelas menengah
berkurang 3%, dan “kue” kelas bawah berkurang 5%. Itu digambarkan juga oleh
Gini Coefficient.
Apakah tujuan pembangunan nasional kita hanya memberikan
peningkatan kualitas hidup kepada 20% penduduk berpenghasilan tinggi?
Pemerintah harus dapat merumuskan dan menyusun ulang program sebagai
implementasi visi keadilan APBN tahun 2014 bagi sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat, terutama strategi penurunan gini ratio yang saat ini telah
mencapai 0,41. Sedikit lagi Ketua.
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang
dimuliakan,
Berdasarkan pendapat, saran dan penilaian terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun
2014, maka Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia menyatakan, akan membahas Rancangan undang-undang tentang
APBN Tahun 2014 sepanjang masih berpihak kepada kepentingan rakyat dan
demi mewujudkan APBN untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Republik
Indonesia terhadap RAPBN Tahun 2014. Atas segala perhatian Sidang Dewan
dan hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 68.....!!!
JAYALAH INDONESIA-ku.....!!!
wallahuilaaquamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Hom santi-santi hom,
Merdeka!!!
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PIMPIANAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

PUAN MAHARANI

BAMBANG WURYANTO

KETUA RAPAT:
Kami ucapkan terima kasih kepada Juru bicara Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan yang rupanya dipuas-puasin karena ini
RAPBN terakhir untuk periode ini. Bapak/Ibu sekalian, selanjutnya kami
persilakan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang
terhormat Saudara Drs. M. Matri Agung.
Kami persilakan.
F-PKS (Drs. M. MARTRI AGOENG):
Bissmilahirahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2014 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Disampaikan oleh: Muhammad Matri Agung
Nomor Anggota: A - 79
Pimpinan dan Anggota DPR,
Saudara Menteri Keuangan dan jajarannya, serta
Hadirin yang kami hormati,
Pertama-tama perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk
senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata’ala, atas
segala rahmat dan karunianya, sehingga kita semuanya bersama seluruh rakyat
Indonesia diseluruh penjuru tanah air dapat memperingati dan merayakan 68
tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
dalam suasana lebaran, kami juga mengucapkan selamat idul fitri minal aidzin
wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu
wata’ala agar diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi dan solusi
terbaik agar dapat merealisasikan esensi dari amanat kemerdekaan yaitu
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk
senantiasa mendo’akan Saudara-saudara kita yang dalam musim lebaran ini,
kemarin menjadi korban, atau musibah kecelakaan dimasa lebaran tahun ini
yang juga tidak sedikit. Demikian juga marilah senantiasa kita mendo’akan
kepada Saudara-saudara kita khususnya di Mesir yang ribuan rakyatnya telah
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menjadi korban rezim militer yang telah mengkudeta pemerintahan yang sah
yang terpilih secara demokratis.
Hadirin yang berbahagia,
Melalui Pidato Kenegaraan atau Keterangan Pemerintah atas RUU
tentang APBN Tahun Anggaran 2014 Beserta Nota Keuangan yang telah
disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 16 Agustus 2013 kita dapat
memahami titik pijak pencapaian dalam berbagai bidang sampai saat ini, dalam
rangkaian perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Fraksi PKS berpandangan
bahwa sebagai “negara kepulauan” terbesar di dunia, yang membujur di titik
strategis persilangan antar benua dan antar samudra, dengan kekayaan sumber
daya yang berlimpah, Indonesia layak dan sudah seharusnya menjadi negara
besar dan rakyatnya pun makmur.
Secara umum, ada pencapaian yang cukup positif sebagi buah dari
konsolidasi selama 15 tahun reformasi yang telah dilaksankan oleh bangsa ini.
dalam ranah politik, kita secara umum mengalami kemajuan dalam
berdemokrasi, sehingga Indonesia diakui di dunia internasional sebagai bagian
negara demokrasi terbesar. Meski demikian kita juga memiliki pekerjaan besar,
karena demokrasi kita belum benar-benar berkualitas. Manfaat dari kualitas
demokrasi kita belum sampai pada tujuan berdemokrasi itu sendiri, yaitu
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kondisi perekonomian secara umum juga memberikan optimisme,
meski masih banyak mengkhawatirkan. Perekonomian nasional sudah
mengalami berbagai kemajuan terutama dalam beberapa indikator makro yang
teruji dari dampak krisis dunia. Disisi lain perekonomian nasional juga masih
mengkhawatirkan,
karena
masih
akan
menghadapi
persoalan
ketidakseimbangan dan tekanan likuiditas global, tekanan inflasi domistik yang
meningkat, penurunan daya saing, belum optimalnya sektor riil, serta resiko
harga pangan dan energi.
Secara umum ada kemajuan dan perbaikan ekonomi. Namun belum
cukup memadai untuk menjawab permasalahan dan tantangan kedepan, serta
masih di bawah potensi yang seharus bisa diraih. Target pertumbuhan ekonomi
Tahun 20014 yang ditetapkan 6,4% sesungguhnya merupakan target yang
realitis dan relatif rendah jika melihat keseluruhan potensi ekonomi NKRI yang
sangat besar.
Terget angka pertumbuhan ini jauh lebih rendah jika dibandingkan
dengan target RPJMN Tahun 2010-2014 sebesar 7% sampai dengan 7,7%.
Tidak tercapinya taraget RPJMN Tahun 2014 secara umum disebabkan karena
Pemerintah tidak optimal dalam mendorong transformasi struktural
perekonomian, setelah menikmati berkah meningkatnya harga komoditas primer
dan menikmati aliran modal masuk beberapa tahun terakhir ini.
Pembangunan infrastruktur transportasi darat, air, dan udara yang
lambat menyebabkan konektivitas perekonomian tidak optimal dan sistem logistik
menjadi berbiaya tinggi. Kegagalan penyediaan kecukupan energi listrik dan gas
untuk industri telah menghambat kapasitas produksi Industri nasional dan
mengurangi daya saing produk domestik.
Peningkatan produksi pertanian yang belum optimal, karena
dukungan anggaran dan kebijakan yang minimal serta ketergantungan terhadap
ekspor komoditas primer telah menjadi masalah sangat serius. Peran konsumsi
modal pemerintah yang terus menurun, yang seharusnya bisa dioptimalkan, telah
menghambat pencapaian pertumbuhan dan pembangunan yang lebih baik
kesempatan emas untuk meraih pertumbuhan yang lebih baik itu telah
terlewatkan beberapa tahun terakhir ini.
Disisi lain, target pertumbuhan 6,4% tahun 2014 juga masih
mengkhawatirkan dan meragukan untuk bisa dicapai. Target tersebut akan
menghadapi tantangan yang serius akibat relatif rendahnya pencapaian
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pertumbuhan tahun 2012, outlook pertumbuhan tahun 2013 yang menurun, serta
tekanan dari kondisi perekonomian global.
Fraksi PKS juga prihatin dengan kualitas pertumbuhan yang
menurun sehingga kesenjangan ekonomi semakin memburuk dalam satu decade
terakhir. Rasio ketimpangan Indonesia meningkat dari 0,32 tahun 2004 menjadi
0,41 pada 2012. Ada indikasi kuat terjadi efek konsentrasi ke atas dalam proses
pembangunan kita dalam beberapa tahun ini.
Hadirin yang kami muliakan,
Fraksi PKS juga prihatin atas kenaikan harga-harga, khususnya
kebutuhan pokok akhir-akhir ini yang semakin tidak terkendali dan telah memukul
daya beli rakyat secara meluas. Sebagaimana sudah diingatkan oleh Fraksi PKS
jauh-jauh hari, kenaikan harga-harga akibat kenaikan harga BBM, sekaligus
bersamaan momentum Ramadhan dan Lebaran benar-benar telah berdampak
serius. Kenaikan harga-harga telah semakin membebani rakyat miskin, karena
menurunnya daya beli, terpukulnya dunia usaha dan potensi munculnya
pengangguran baru. Hal ini akan menjadi tantangan serius terhadap asumsi
inflasi yang ditetapkan 4,5% untuk APBN 2014.
Fraksi PKS memandang target kemiskinan menjadi 9,0-10,0% pada
tahun 2014 masih konservatif dan perlu dibuat progresif. Hal ini mengingat angka
tersebut sangat jauh dari target RPJM 2014 yang sebesar 8%. Selain itu
pencapaian ini secara umum juga menghadapi tantangan masih rendahnya
penurunan presentase kemiskinan yaitu dibawah 1% per-tahun.
Fraksi PKS mendesak pemerintah agar meningkatkan kebijakankebijakan pengentasan kemiskainan terutama untuk menyelesaikan masalah di
hulu yang menyebabkan kemiskinan. Hal ini sangat penting mengingat,
kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan perdesaan dan pertanian.
Kemiskinan di kota terutama juga akibat urbanisasi penduduk miskin dari desa.
Maka hulu penyelesaiannya adalah diperlukan kebijakan pembangunan
perdesaan dan pertanian yang lebih progresif. Kebijakan yang penting perlu
dituntaskan oleh pemerintah adalah implementasi reforma agraria yang sudah
dijanjikan untuk meningkatkan penguasaan tanah untuk petani atau kelompok
tani di perdesan.
Fraksi PKS mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan
peraturan-peraturan terkait reforma agraria dan segera menjalankan kebijakan
tersebut. Fraksi meyakini bahwa tanpa langkah-langkah yang sungguh-sungguh
untuk menjalankan kebijakan Reforma Agraria, maka kemiskinan di Indonesia
yang di dominasi oleh petani akan sulit dientaskan.
Hadirin yang berbahagia,
Fraksi PKS juga mendesak agar pemerintah sungguh-sungguh
memastikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai
1 Januari 2014. Fraksi PKS juga meminta pemerintah menyiapkan pra kondisi
untuk implementasi JKN yang memastikan efisiensi belanja kesehatan publik dan
sistem kesehatan nasional. Fraksi PKS mendesak ditingkatkannya iuran PBI dari
19.225 per-orang, per-bulan dengan peserta 86,4 juta jiwa menjadi 22.500 perorang, per-bulan. Fraksi PKS memandang peningkatan iuran PPI sangat penting
bagi kelayakan program yang diharapkan menyediakan pelayanan kesehatan
swasta makin aktif dan ikut serta dalam penyediaan layanan ini.
Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki kualitas
penggunaan anggaran untuk pendidikan. Fraksi PKS meyakini bahwa kunci
utama key factor dalam sumber leverage penting untuk menuju negara yang
rakyatnya berpendapatan tinggi, dan keluar dari middle income trap, terletak
pada pembangunan SDM. Karena sumber pertumbuhan ekonomi yang
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berkualitas dan berkelanjutan kedepan akan ditentukan oleh produktivitas,
inovasi dan net working dari sebuah bangsa.
Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan alokasi
belanja modal 2014 yang direncanakan mencapi Rp205,8 triliun melalui berbagai
efesiensi belanja dan relokasi anggaran.
Fraksi PKS juga mendesak agar belanja modal untuk pertanian
untuk pembangunan infrastruktur pertanian akan dapat ditingkatkan. Secara
khusus Fraksi PKS juga meminta pemerintah melakukan investasi infrastruktur
kelautan dalam kerangka industrial Maritime chain yang konvrehensif untuk
mengembangkan siktor kelautan sebagai pusat pertumbuhan baru.
Fraksi PKS juga mendesak pemerintah lebih memprioritaskan
pembangunan infrastruktur sarana transportasi masal yang integrasi, terkoneksi,
dan user friendly. Alokasi anggaran yang masih bertumbu pada angkutan darat,
terutama jalan perlu disempurnakan dengan meningkatakan alokasi untuk modal
kereta api, angkutan laut, dan udara. Hal ini juga sangat penting mengingat
angka kematian dijalan raya setiap tahunnya mencapai 30 ribu jiwa dan korban
setiap Lebaran mencapai ratusan jiwa.
Fraksi PKS melihat ruang fiskal tahun 2014 sebagaimana
disampaikan pemerintah masih sangat memungkinkan ditingkatkan untuk
memenuhi harapan tersebut. Ruang fiskal dapat ditingkatkan melalui optimalisasi
pendapatan negara maupun melalui efisiensi belanja yang kurang produktif.
Selain itu, Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah perlu
menata kembali alokasi belanja pegawai, belanja barang, serta subsidi beban
bunga penyertaan dan lain-lain. Fraksi PKS meyakini dengan kebijakan tersebut
akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang berkualitas sehingga
berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih, lebih lengkap
atas asumsi makro dan postur RAPBN 2013 yang tidak dibacakan akan menjadi
dokumen tidak terpisahkan yang akan langsung diserahkan kepada pemerintah.
Demikian pandangan Fraski Partai Keadilan Sejahtera DPR RI
terkait keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran
2014 beserta Nota Keuangannya agar dapat menjadi perhatian dan dapat
ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu mendengarkan
pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. Hidayat Nur Wahid, M.A
A-80

K.H. Ir. Abdul Hakim, M.M.
A-57

KETUA RAPAT:
Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera, yang telah menyampaikan pandangan fraksinya. Selanjutnya kami
persilahkanjuru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang terhormat
Saudara H. SUKIMAN, S.Pd., M.M. untuk menyampaikan pandangan umum
fraksinya.
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F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.):
PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014

Dibacakan oleh: H. Sukiman, S.Pd., M.M.

Nomor Anggota: 135

Bismillahirrahmaanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang dan salam sejahterabagi kita semua.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri Keuangan yang kami hormati, dan
Hadirin yang kami muliakan.
Marilah kita sama-sama mempersembahkan puji dan syukur ke
hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufiq, dan
hidayah-Nya, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam
rangka memberikan pandangan umum atas Pidato Kenegaraan Presiden
Republik Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggran 2014 yang disampaikan
Pemerintah pada tanggal 16 Agustus 2013.
Dalam suasana Idul Fitri ini, Fraksi Partai Amanat Nasional
menyampaikan selamat hari Raya Idul Fithri 1434 H, taqabballaahu minnaa wa
minkum, taqoball ya karim, minal ‘aidin wal faizin, semoga Allah Swt., Tuhan
Yang Maha Esa meningkatkan derajat kita sebagai manusia bertakwa, mohon
maaf lahir dan bathin.
Saudara Pimpinan, Saudara Menteri Keuangan, dan Anggota Dewan, serta
hadirin yang Kami hormati,
Presiden Republik Indonesia, dalam Pidato Kenegaraan di hadapan
para Anggota Dewan, mengapresiasi kerjasama yang selama ini dilakukan dan
menginginkan adanya kerjasama yang lebih baik lagi, terutama pada tahun
terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014, agar kita semua mengakhiri tugas-tugas kenegaraan kita
pada periode politik ini dengan husnul khotimah. Fraksi Partai Amanat Nasional
DPR RI menyambut baik ajakan Presiden tersebut dan menghimbau kepada
segenap komponen bangsa untuk bersama-sama membangun hari esok yang
lebih baik dengan kerja yang lebih keras lagi.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%.
Ambisi Pemerintah tersebut dituangkan dalam tema RAPBN 2014, yaitu:
”Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan
Berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan
Efektif”. Walaupun proyeksi terhadap kondisi ekonomi global diperkirakan akan
sedikit lebih baik, Pemerintah tetap memiliki tugas berat untuk mencapai target
pertumbuhan ekonomi tersebut. Untuk itu, Pemerintah perlu menempuh strategi
perumusan kebijakan fiskal terciptanya sektor-sektor yang dianggap mampu
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secara signifikan mendorong serta melakukan akselerasi bagi capaian
pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah sudah membuktikan
pencapaian target pertumbuhan ekonomi, melalui penurunan angka kemiskinan,
perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun,
angka-angka tersebut belum sepenuhnya merata di setiap daerah. Oleh karena
itu, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta dengan sungguh-sungguh kepada
Pemerintah agar pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak hanya dijabarkan
dalam angka-angka pencapaian suatu target, tetapi harus merefleksikan
pemerataan pada masing-masing daerah agar tidak terjadi kesenjangan.
Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain,
tetapi kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera
dibereskan.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Saudara Menteri
Keuangan yang kami hormati, dan hadirin yang kami hormati,
Proyeksi RAPBN 2014 dari sisi pendapatan negara sebesar
Rp1.662,5 triliun merupakan modal utama bagi sumber pembiayaan
pembangunan. Upaya Pemerintah selama ini melalui penyempurnaan kebijakan
dan administrasi perpajakan (tax policy and administration reform) dinilai mampu
meningkatkan penerimaan negara pada tahun-tahun sebelumnya, terutama yang
berasal dari Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh).
Fraksi Amanat Nasional mengapresiasi usaha Pemerintah dalam
meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun demikian,
Fraksi memandang sangat perlu Pemerintah meningkatkan sumber penerimaan
negara melalui upaya intensifikasi pada sumber-sumber penerimaan negara di
sektor-sektor ekonomi strategis, seperti migas dan batubara, perkebunan sawit,
juga real estate, otomotif, dan jasa keuangan. Sektor-sektor tersebut jelas-jelas
masih memiliki potensial lost yang sangat besar hingga saat ini. Karena itu,
Pemerintah harus memberikan perhatian yang intensif dan melakukan langkahlangkah strategis dan nyata untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektorsketor tersebut yang jumlahnya sangat signifikan. Fraksi Partai Amanat nasional
meminta Pemerintah tidak ragu-ragu menerapkan bea keluaran bahan tambang
yang belum diolah.
Saudara Pimpinan, Saudara Menteri Keuangan, dan Anggota Dewan, serta
hadirin yang kami hormati,
Anggaran belanja Pemerintah memiliki peranan yang sangat
penting dalam pencapaian tujuan nasional. Dalam RAPBN 2014, Pemerintah
sudah menggariskan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas belanja
negara secara menyeluruh, salah satunya mempertajam alokasi belanja untuk
mendukung pembangunan infrastruktur.
Selama ini, kendala sumber pembiayaan menjadi bottle neck bagi
pembangunan infrastruktur. Anggaran yang dialokasikan dalam RAPBN 2014
untuk pembangunan infrastuktur, khususnya pada subfungsi transportasi sebesar
Rp70,3 triliun masih jauh dari jumlah investasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu,
Fraksi PAN mendesak Pemerintah agar mencari terobosan untuk mendapatkan
dukungan dana awal demi menjaga kelangsungan pembangunan infrastruktur
yang berasal dari perbankan maupun pihak swasta untuk mendukung MP3EI.
Pemerintah perlu bekerjasama dengan otoritas moneter, dalam hal
ini Bank Indonesia, agar sektor perbankan mampu menyediakan dana-dana yang
berorientasi jangka panjang. Pemerintah juga perlu mengintensifkan kerjasama
dengan pihak swasta yang selama ini sudah dilakukan melalui mekanisme pola
kerjasama public private parnership, agar pembangunan infrastruktur dapat
terselenggara dengan baik.
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Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Saudara Menteri
Keuangan yang kami hormati, dan hadirin yang kami hormati,
Fraksi PAN berpandangan bahwa dalam Rancangan APBN 2014
lifting minyak bumi diperkirakan mencapai 870 ribu barel per hari atau meningkat
dibanding target lifting minyak dalam APBN 2013 yang sebesar 840 ribu bph
merupakan target yang optimistik. Dan itu berat dicapai jika Pemerintah
melakukan kinerja yang biasa-biasa saja.
Pemerintah harus kerja ekstra keras untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan di sektor hulu migas yang berkaitan dengan
kendala-kendala yang sesungguhnya sangat klasik, diantranya perizinan yang
terlalu lambat, masalah keamanan, dan koordinasi yang lemah antara pusat dan
daerah dan pengawasan atas cost recovery.
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Saudara Manteri
Keuangan yang kami hormati, dan hadirin yang kami hormati,
Hal yang sangat penting, karena merupakan kebutuhan pokok
hidup kita adalah yang berkaitan dengan pertanian. Indonesia merupakan negara
agraris dan memiliki tanah yang paling subur. Karena itu seharusnya Indoneisa
mampu berswadaya dalam hal pangan. Namun, kenyataannya dalam banyak
hal, Indonesia masih sering melakukan impor.
Karena itu, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI mendesak
kepada Pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan di sektor pertanian
yang bisa menjamin swadaya bahan-bahan pokok pangan kita. Dengan
kebijakan baru yang pro kepada petani, diharapkan akan terjadi peningkatan
secara akseleratif produk pertanian Indonesia, sehingga pada saatnya, Indonesia
tidak hanya akan mengalami swadaya, tetapi biasa melakukan ekspor ke banyak
negara lain dan hal ini menjadi salah satu nilai lebih Indonesia di mata negaranegara di seluruh dunia.
Sidang Dewan, serta hadirin yang kami hormati,
Mengenai kebijakan defisit anggaran RAPBN 2014, Pemerintah
menargetkan sebesar Rp154,2 triliun atau 1,49 persen, lebih rendah apabila
dibandingkan target defisit dalam APBN 2013 sebesar Rp224,2 triliun atau 2,38
persen terhadap PDB. Fraksi Partai Amanat Nasional memandang kebijakan
defisit anggaran dalam RAPBN 2014 tidak melebihi 1,5 persen. Prosentase ini
diharapkan mengurangi utang baru yang pada akhirnya akan membebani rakyat
dan generasi yang akan datang. Fraksi Partai Amanat Nasional mendesak
Pemerintah agar memanfaatkan sumber pembiayaan defisit yang berasal dari
pinjaman luar negeri secara cermat dan tepat sasaran.
Namun, Fraksi PAN memandang bahwa ada langkah yang lebih
strategis dan tidak membebani rakyat dengan membedah kembali bunga obligasi
rekapitalisasi. Jika dihitung secara finansial, program obligasi rekapitalisasi
terhadap sejumlah bank di Indonesia sangat merugikan Pemerintah. Beban
pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi akan membebani anggran Pemerintah
hingga jatuh tempo pada 2033. Beban ini belum memperhitungkan obligasi
penjaminan. Dalam konteks saat ini, Pemerintah sulit memperbaiki struktur
obligasi rekapitalisasi yang dimiliki sejumlah bank agar menjadi impas, karena
Pemerintah belum memiliki solusi mengatasi defisit tersebut. Jika hal ini terus
membebani Pemerintah, memiliki saham bank BUMN secara finansial tidak
menguntungkan. Oleh karena itu, sebaiknya bank-bank milik Pemerintah
meningkatkan fungsi intermediasi dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor
yang memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro
rakyat.
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Fraksi PAN juga memandang penting bahwa Pemerintah harus
banyak belajar dari masa lalu bahwa jika memang data defisit selalu
menunjukkan realisasi lebih kecil dari target, seharusnya Pemerintah tidak perlu
menarik utang dan tidak perlu adanya defisit anggaran. Strategi ini, menurut
Fraksi Partai Amanat Nasional akan lebih efektif untuk meningkatkan stabilitas
anggaran dibandingkan dengan defisit anggaran yang dibuat lebih besar, tetapi
pada kenyataannya realisasinya tidak tercapai, sedangkan hal itu sunguhsungguh sudah diprediksi dengan baik sebelumnya. Dan karena itu, Fraksi PAN
mendesak kepada Pemerintah untuk mengubah paradigma bahwa penarikan
pinjaman proyek bukan merupakan keharusan.
Sidang Dewan, serta hadirin yang kami hormati,
Sebelum FAN mengakhiri pandangan ini, Fraksi PAN ingin
menyampaikan hasil serap aspirasi sebagai berikut:
Pertama, berdasarkan aspirasi Fraksi PAN, Fraksi PAN meminta
kepada Pemerintah memperhatikan pembangunan-pembangunan infrastruktur
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur perekonomian di daerah-daerah
perbatasan, pulau terdepan, dan daerah-daerah tertinggal, hendaknya menjadi
prioritas supaya terasa adanya pemeratan dan keadilan.
Sidang Dewan, serta hadirin yang kami hormati,
Demikian Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI
terhadap Pidato Presiden Republik Indonesia terkait Rancangan Undang-Undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2014. Fraksi
PAN sangat mengharapkan Pemerintah bisa merespon berbagai catatan yang
telah Fraksi Partai Amanat Nasional sampaikan dengan sebaik-baiknya,
kemudian menindaklanjutinya dalam pembahasan selanjutnya, sehingga APBN
2014 benar-benar berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan
untuk melahirkan dan membangun generasi mendatang yang lebih baik.
Semoga kita benar-benar bisa memenuhi amanat rakyat. Sekian
dan terima kasih.
Billahitaufiq walhidayah,
Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Sekretaris,

Ir H. Tjatur Sapto Edi, M.T

Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si

KETUA RAPAT:
Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Amanat
Nasional, selanjutnya kami persilakan kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan, yang terhormat Saudara Capt. Epyardi untuk
menyampaikan pemandangan fraksinya.
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F-PP (Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.):
Bismillahirrahmaanirrahim,
PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014 BESERTA NOTA KEUANGANNYA
Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 20 Agustus 2013
Oleh Juru Bicara Fraksi PPP: Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Pertama kami mengucapkan “Selamat hari Raya Idul Fitri 1432
Hijriah, Minal idin wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”
Allahu Akbar!
Sidang Paripurna yang terhormat,
Pimpinan Dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya yang kami hormati,
Para Anggota Dewan yang kami muliakan,
Hadirin, Media Pers yang kami hormati.
Pada tanggal 16 Agustus yang lalu, Bapak Presiden Republik
Indonesia telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya di depan
Sidang Paripurna yang terhormat ini.
Pertama-tama Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati
asumsi yang disampaikan oleh Pemerintah. Pemerintah telah mematok target
makro ekonomi dalam RAPBN 2014 cukup optimis. Meski kondisi perekonomian
dalam tahun anggaran belanja berada dalam penurunan. Asumsi makro yang
ditetapkan oleh Pemerintah dalam RAPBN tersebut, berpotensi untuk meleset.
Kita menyadari bahwa RAPBN 2014 adalah tahun terakhir
penyusunan anggaran negara dalam masa periode pemerintahan Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid II. Saatnya untuk melihat sejauh mana keberhasilan telah
dicapai dalam masa 5 tahun terakhir sesuai dengan target yang telah dibuat
Pemerintah dalam RPJMN 2010-2014. Untuk itu, Fraksi Parta Persatuan
Pembangunan meminta penjelasan Pemerintah.
Pertama, terkait dengan semua asumsi makro yang telah
disampaikan oleh Pemerintah dalam RAPBN 2014, Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan meminta penjelasan sejauh mana tingkat pencapaian asumsi
makro dalam 4 tahun terakhir dan dalam tahun 2014 dikaitkan dengan program
Pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Apakah semua
asumsi makro yang ditargetkan dalam RPJMN 2010-2014 telah tercapai dan apa
saja dampak yang ditimbulkannya terhadap pencapaian pembangunan ekonomi.
Ada-pun yang kedua, Pemerintah telah menetapkan 14 program
prioritas sebagaimana juga telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Fraksi
kami meminta penjelasan, sejauh mana tingkat keberhasilan keseluruhan
program tersebut telah benar-benar dicapai dan sejauh mana keberhasilan telah
dicapai dari keseluruhan program unggulan semua kementerian dan lembaga.
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Sidang Paripurna yang terhormat, Saudara Menteri Keuangan yang
terhormat,
Terkait dengan belanja negara, Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan mencermati ada beberapa hal pokok yang perlu dikritisi. Pada
kesempatan ini kami mengambil 9 point pokok karena angka 9 itu sangat disukai
oleh kita semua. Ada pun sejumlah masalah sebagai berikut:
1. Anggaran kementerian/lembaga terbesar adalah sektor pertahanan. Dalam
beberapa tahun ini, kementerian pertahanan memperoleh anggaran tertinggi,
namun peningkatan ini masih banyak terserap hanya untuk birokrasi.
Sementara modernisasi alutsista masih tertinggal termasuk jika dibandingkan
dengan negara lain. Sejauh mana peningkatan anggaran sektor ini akan
mampu mewujudkan modernisasi alutsista kita? Fraksi kami juga menyoroti
perlunya negara memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit yang
ditugaskan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan
alokasi anggaran kesehatan minimal 5% dari total APBN, diluar gaji pegawai.
Namun anggaran tahun 2014 masih jauh dari amanat konstitusi tersebut.
Demikian pula sejauh mana dalam melaksanakan sistem Jaminan Sosial
Nasional dalam Tahun 2014 yang mulai diberlakukan. Fraksi kami juga
menyoroti tentang sejauh mana Pemerintah mampu melindungi semua rakyat
miskin untuk tercover dalam program BPJS dan meminta Pemerintah Pusat
mendorong agar semua Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program
Jamkesda. Pemerintah juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh
peningkatan kesejahteraan tenaga medis yang bertugas didaerah terpencil,
daerah tertinggal, serta di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
3. Pemerintah telah menargetkan pencapaian swasembada untuk lima
komoditas pangan (meliputi beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi)
pada tahun 2014, namun hingga kini semua komoditas tersebut masih kita
berlakukan impor.
Presiden dalam penyampaian RAPBN 2014 beserta Nota Keuangannya, juga
menyebutkan bahwa akan menciptakan surplus besar sebesar 10 juta ton,
namun bagaimana langkah pencapaian target tersebut bisa tercapai? Ini
masih perlu memperoleh perhatian. Sebab, dalam RAPBN 2014, Pemerintah
hanya mengalokasikan sebesar Rp2,8 triliun untuk pembangunan jalan, serta
irigasi pedesaan. Kami menilai bagaimana ini akan bisa tercapai kalau hanya
anggarannya masih sekian banyaknya? Bahkan selama ini, perhatian
terhadap kebutuhan petani seperti sarana dan alat produksi, benih dan pupuk
kurang memperoleh perhatian. Pembangunan irigasi juga masih banyak
terabaikan.
4. Anggaran sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi sebesar
20%, telah berjalan dalam beberapa tahun. Sejauh mana peningkatan
anggaran sektor pendidikan tersebut telah membawa kemajuan dalam
kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Kenyataan
menunjukkan bahwa biaya sekolah masih mahal, pungutan sekolah masih
terus terjadi, infrastruktur sekolah banyak yang rusak, kualitas SDM kita
masih tertinggal, kualitas perguruan tinggi kita masih jauh dari negara lain.
Fraksi kami juga mencermati perlunya pengawasan dan penyaluran programprogram seperti BOS dan bantuan siswa miskin (BSM) agar benar-benar
mencapai sasaran. Fraksi kami juga meminta Pemerintah memberikan
peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga pendidik yang berada di daerah
terpencil, pulau terluar dan daerah perbatasan.
5. Anggaran untuk infrastruktur meski terus meningkat, namun peningkatan ini
masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk membenahi kualitas dan
penyediaan infrastruktur. Rakyat selama ini ingin Pemerintah membangun
transportasi massal yang baik untuk menghindari kemacetan, rakyat ingin
tahu berapa kilometer jalan yang berhasil dibangun setiap tahunnya, berapa
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6.

7.

8.

9.

desa tiap tahun yang dapat dialiri listrik dan dilakukan pengaspalan jalan
desa. Semua kemajuan itu harus terukur dengan jelas.
Fraksi kami juga meminta penjelasan sejauh mana kemajuan program
unggulan dalam kementerian pekerjaan umum yang benar-benar menjadi
prioritas Pemerintah pada saat ini.
Anggaran untuk subsidi energi tahun 2014, masih dianggarkan cukup besar,
yang menunjukkan bahwa Pemerintah dalam memberikan subsidi untuk
orang yang mampu daripada memberikan subsidi untuk penduduk miskin dan
untuk kegiatan yang lebih produktif.
Sementara dalam RAPBN 2014, Pemerintah juga masih menciptakan
program keluarga harapan (PKH) dengan alokasi anggaran cukup besar yakni
Rp5,2 triliun. Pemerintah tampak tidak konsisten dalam upaya mengurangi
kemiskinan dengan seharusnya mengurangi bantuan tunai, tetapi lebih
diarahkan untuk kegiatan untuk hal-hal yang sifat produktif yang diharapkan
dapat mempertajam pengentasan kemiskinan.
Pentingnya penajaman prioritas dan efektivitas anggaran negara juga
menyangkut dana anggaran yang didaerahkan. Pentingnya penajaman
prioritas dan efektivitas anggaran yang didaerahkan sangat penting seperti
dana bagi hasil, dana Otsus Papua dan Aceh, dan postur anggaran daerah
yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pentingnya penajaman prioritas dan efektivitas anggaran negara dalam
kementerian/lembaga sangat penting, karena masih terjadinya inefisiensi dan
rendahnya penyerapan anggaran, serta masalah mekanisme pencairan
anggaran. Fraksi kami menyoroti seberapa besar anggaran negara yang tidak
dapat terserap selama ini.
Pemerintah perlu memberikan perhatian secara memadai terhadap
peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan moral dan karakter
bangsa yang mampu mengantarkan bangsa kita semakin berbudaya dan
memegang nilai-nilai luhur bangsa. Fraksi kami sungguh prihatin dengan
banyaknya kasus korupsi, kolusi, penggunaan narkoba dan minuman keras
yang terus meningkat bahkan akhir-akhir ini narkoba sangat marak di negara
kita tetapi Pemerintah dalam penyampaiannya tidak menyentuh hal-hal yang
menyangkut dengan narkoba ini. Fraksi kami sungguh prihatin dengan
laporan tersebut.

Sidang Paripurna yang terhormat, Saudara Menteri Keuangan yang
terhormat,
Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam tahun 2014, peranan
kebijakan fiskal yang ekspansif sangat dibutuhkan untuk merealisasikan
percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi. Fraksi kami menilai defisit
anggaran bisa ditingkatkan lagi dalam batas aman guna mendorong peningkatan
ekonomi, namun sisi lain harus disertai dengan upaya Pemerintah dalam
memperkecil sisa lebih pembayaran anggaran. Sementara itu, kebijakan untuk
menutup defisit melalui utang, Fraksi kami meminta kepada Pemerintah agar
penerimaan negara yang berasal dari utang, hendaknya tidak dilakukan dalam
bentuk valas tetapi dalam bentuk rupiah murni.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, yang terhormat Saudara Menteri
Keuangan beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Saudara Anggota
Dewan dan hadirin sekalian yang berbahagia, rekan-rekan pers dan media
massa yang kami cintai,
Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan. Hal-hal lain yang belum disampaikan dalam pemandangan umum
ini akan disampaikan dalam dokumen tertulis. Mengingat sangat terbatasnya
waktu yang diberikan kepada kami.
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Kepada Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Keuangan,
rekan-rekan Anggota Dewan, dan hadirin sekalian diucapkan terima kasih atas
perhatian dan kesabarannya mendengarkan pemandangan umum Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan.
Billahitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
PIMPINAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Hasrul Azwar, MM

H. Muhamad Arwani Thomafi

Allahuakbar,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
KETUA RAPAT:
Terima kasih kami ucapkan kepada juru bicara dari Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan. Selanjutnya, untuk juru bicara yang kedelapan kami
persilakan yaitu juru bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk itu kami
persilakan. Saya sebutkan namanya yaitu Sdri. Hj. Chusnunia Chalim, M. Si.

F-PKB (Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si):
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014
Disampaikan oleh Juru Bicara FPKB DPR-RI:
Hj. Chusnunia Chalim, M.Si
Anggota Nomor: A-148

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI, serta
Seluruh hadirin sekalian yang berbahagia.
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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 Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah
SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur
masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur.
Selanjutnya, mengingat masih dalam suasana Hari Raya,
perkenankan kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, untuk
menyampaikan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan bathin kepada seluruh
hadirin serta seluruh rakyat Indonesia dimaan pun berada, khususnya bagi umat
Islam yang baru saja menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadhan.
Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin
sekalian yang terhormat,
Peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagai instrument kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2014 harus didorong
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Perkembangan perekonomian nasional pada tahun 2014
diprediksikan akan tumbuh positif lebih baik dibandingkan tahun 2013 seiring
dengan prediksi mulai membaiknya kinerja ekonomi global dengan didukung oleh
volume perdagangan dunia yang meningkat maupun pertumbuhan ekonomi
domestik memasuki semester II tahun 2013 ini. Kondusifnya perekonomian
global ini diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014
menjadi 3,8% atau meningkat dibandingkan prediksi tahun 2013 sebesar 3,1%.
Selain pengaruh ekonomi global tadi maka proyeksi pembangunan ekonomi
Indonesia pada tahun 2014 juga dipengaruhi oleh kinerja ekonomi domestik saat
ini. Kinerja ekonomi domestik pada tahun 2014 nanti akan bertumpu kepada
konsumsi rumah tangga. Sehingga akan didorong oleh peningkatan investasi
atau Peningkatan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa dengan
semakin membaiknya trend kondisi ekonomi global dan domestik seperti yang
ditunjukkan diatas tadi, maka pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2014 idealnya
dijalankan tidak hanya dengan metode fiskal ekspansif untuk mengejar
peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth) semata, tetapi juga
memperhatikan strategi pembangunan ekonomi lainnya yaitu: pro jobs, pro poor,
dan pro environment sehingga percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini juga
disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (growth with equity) sehingga
kesejahteraan rakyat akan meningkat dengan indikator kesempatan kerja
semakin banyak tersedia serta kemiskinan di Indonesia juga semakin berkurang.
Hal ini juga sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014,
yaitu:
“Memantapkan
Perekonomian
Nasional
Bagi
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.
Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang
terhormat,
Berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 yang telah disampaikan oleh
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Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus 2014
yang lalu, maka berikut ini ada ada beberapa hal lebih penting yang patut dicatat
sebagai latar belakang sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang perlu
diketengahkan terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun
Anggaran 2014 ini, antara lain sebagai berikut:
1. Terhadap penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen, Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa melihat ini sebagai keputusan yang masih sangat
moderat diambil oleh Pemerintah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2014 masih
memungkinkan dapat dicapai sebesar 6,6% dengan semakin membaiknya
prediksi kondisi ekonomi makro dunia serta kondisi ekonomi domestik mulai
Semester II tahun 2013 nanti, serta didukung oleh meningkatnya kinerja investasi
dan perdagangan dunia sehingga diproyeksi bisa berdampak positif pada
peningkatan ekspor dan investasi, serta ditopang oleh permintaan domestik yaitu
tingginya konsumsi masyarakat dan Pemerintah. Selain itu, Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa juga melihat bahwa masih kuatnya dukungan bonus
demografi yang dimiliki oleh Indonesia juga akan mendukung laju pertumbuhan
ekonomi domestik di tahun 2014 dan seterusnya.
2. Terhadap penetapan target inflasi sebesar 4,5 persen di tahun 2014, maka Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa untuk menjaga ekspektasi inflasi
di tahun 2014 tetap terkendali maka diperlukan adanya peningkatan koordinasi
kebijakan antara otoritas moneter, otoritas fiskal dan sektor riil melalui sinergitas
koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Secara umum struktur inflasi
di Indonesia di tahun 2014 masih akan dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu:
bahan pangan, energi dan infrastruktur. Untuk itu problem pasokan dan distribusi
pangan harus menjadi prioritas bagi Pemerintah untuk segera dicarikan solusi,
seperti memperbaiki sistem logistik nasional.
3. Terhadap besaran tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang ditentukan Pemerintah
dikisaran 5,5 persen, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa
Pemerintah harus selalu memperhatikan prospek perkembangan likuiditas
domestik dan juga aliran modal masuk yang kemungkinan akan mengalami
volatilitas akibat persaingan dalam menarik
likuiditas global dengan
kecenderungan tidak banyak mengalami perubahan seperti tahun 2013 ini.
4. Terhadap asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp9.750 per dolar AS, Fraksi Partai
kebangkitan Bangsa memandang bahwa trend pergerakan nilai tukar rupiah
tahun 2014 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2013 jika Pemerintah
dan Bank Indonesia dapat memitigasi volatilitas nilai tukar rupiah dan tingkat
bunga. Selain itu, dengan stabilnya nilai tukar rupiah tersebut akan mampu
mengarahkan peningkatan ekspor neto dan investasi yang pada akhirnya juga
akan mengakibatkan cadangan devisa ikut menguat..
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa penetapan lifting minyak
bumi yang dipatok sebesar 870 ribu barrel per hari (bph) dan juga lifting gas
sebesar 1.240 ribu barrel setara minyak per hari pada tahun 2014 ini harus bisa
terealisasi. Secara kumulatif, jika dijumlahkan lifting minyak dan gas bumi ini
menjadi sebesar 2,1 juta barrel/hari. Untuk menghindari melesetnya realisasi
target lifting minyak dan gas bumi ini maka Pemerintah harus mendapat
dukungan oleh kesanggupan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS).
Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, serta hadirin yang
terhormat,
APBN merupakan salah satu instrument Pemerintah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, terkait dengan perannya dalam
menyelenggarakan kegiatan perekonomian. Untuk mencapai arah kebijakan
pembangunan nasional tersebut, maka arah kebijakan fiskal dalam RAPBN 2014
ditetapkan untuk, “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif,
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Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang
Sehat Dan efektif”. Setelah mencermati postur RAPBN 2014 yang diajukan oleh
Pemerintah ini, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu
memberikan beberapa catatan penting, yaitu sebagai berikut:
1. Terhadap target Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN Tahun Anggaran
2014 sebesar Rp1.662,5 triliun yang terdiri atas penerimaan dalam negeri
sebesar Rp1.661,1 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa melihat bahwa Kebijakan Pendapatan Negara dan
Hibah tahun 2014 masih didominasi oleh penerimaan dalam negeri, khususnya di
sektor perpajakan. Pada tahun 2014 penerimaan perpajakan diprediksi mencapai
Rp1.310,2 triliun atau meningkat sebesar Rp161,9 triliun dibandingkan tahun
2013 dan menymbang sebesar 78,9 persen dari total Pendapatan Dalam Negeri.
Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi yang semakin ekspansif, maka Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa sekali lagi mendorong Pemerintah untuk dapat
meningkatkan tax ratio menjadi sekitar 14-16 persen terhadap PDB, atau lebih
tinggi dari target Pemerintah sebesar 12,6%.
2. Selanjutnya kebijakan Belanja Negara dalam tahun 2014 untuk mencapai
sasaran utama pembangunan Pemerintah yang direncanakan sebesar
Rp1.816,7 triliun dengan rincian alokasi untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.230,3 triliun dan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp586,4 triliun
harus diupayakan tepat sasaran. Buruknya penyerapan anggaran belanja negara
yang selalu terulang setiap tahun tersebut harus dapat diatasi di tahun 2014
nanti. Dalam hal ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa
anggaran belanja negara untuk pembangunan ini harus diarahkan pada prioritas
pembangungan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
Mengenai alokasi anggaran belanja transfer ke daerah, Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa harus diperhatikan kembali prosentase
yang ideal antara belanja Pemerintah Pusat dengan belanja transfer ke daerah,
dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa Kebijakan Defisit
Anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2014 sebesar 1,49 persen dari Produk
Domestik Bruto (PDB) atau sebanding dengan nominal Rp154,2 triliun
merupakan konsekuensi logis dari dipilihnya kebijakan fiskal ekspansif oleh
Pemerintah. Dalam hal ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tetap meminta
Pemerintah untuk hati-hati dan secara cermat dalam memilih komposisi
pembiayaan yang dilakukan, baik yang lewat kebijakan utang maupun non utang.
Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan serta hadirin yang
terhormat,
Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Dengan mengucapkan
bismillahirahmanirahim, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan
persetujuannya agar RUU APBN Tahun Anggaran 2014 ini dapat dibahas pada
tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang
berlaku.
Atas seluruh perhatian yang diberikan, maka Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf
atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa
memberikan keridhoan-Nya kepada kita semua.
Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.
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PIMPINAN,
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI
Ketua,

Sekretaris,

Marwan Ja’war

Muh. Hanif Dhakiri

KETUA RAPAT:
Silakan.
INTERUPSI ANGGOTA F-PD (Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT):
Saudara Pimpinan, interupsi.
Nama Parlindungan Hutabarat, Nomor A 477.
Saran satu, sudah waktunya Saudara-saudara untuk shalat. Kedua,
waktunya untuk makan. Ketiga, lain kali rapat agar dimulai tepat waktu jam 10.00
WIB, dan Pimpinan Rapat sudah ada di lokasi.
Terima kasih untuk dilaksanakan.
KETUA RAPAT:
Terima kasih atas masukannya. Perlu kami sampaikan terkait
dengan mulainya rapat memang kami Pimpinan berharap seperti itu. Saya sudah
ada di sini dari 08.30 WIB dan kita melihat ternyata sampai dengan jam 10.00
WIB, itu yang hadir baru sekitar 100 orang. Jadi, memang kita menghimbau
kepada diri kita masing-masing, kalau kita ingin seperti itu maka kita harus tepat
waktu untuk hadir.
Dan yang kedua, terkait dengan waktu insya Allah kami
mempertimbangkan itu. Sekarang tinggal satu lagi Juru Bicara dari Fraksi Partai
Gerindra. Kita selesaikan dulu Juru Bicara dari Fraksi Partai Gerindra. Nanti
kemudian saya akan menanyakan kepada hadirin sekalian bagaimana tiga
agenda selanjutnya, karena ada satu agenda lagi yang terkait dengan Menteri
Keuangan. Kemudian nanti dua agenda lagi terkait dengan Menteri Hukum dan
HAM, kemudian yang terkait dengan internal kita.
Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Sumarjati untuk
menyampaikan pandangan Fraksi Partai Gerindra.
F- GERINDRA (Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km):
Terima kasih Pimpinan.
PANDANGAN
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (RAPBN)
TAHUN ANGGARAN 2014
Disampaikan oleh : Dr. Sumarjati Arjoso, S.Km
No. Anggota
: A-32

45
Bismillahirahmanirahim,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI,
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 kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menunaikan tugas
konstitusional sebagai Anggota DPR dalam keadaan sehat. Insya Allah, semoga
kita semua senantiasa dilimpahi rahmat dalam menjalankan tugas mengemban
amanat rakyat. Dan perkenankan pula pada kesempatan ini dari Fraksi Partai
Gerinda menyampaikan, “Selamat Idul Fitri 1434 H, mohon maaf lahir dan
bathin”.
Hadirin yang kami hormati,
Dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan
apresiasi terhadap Pemerintah. Dimana dalam kondisi perekonomian dunia yang
masih melamban dan ditengah krisis ekonomi yang melanda berbagai negara di
dunia, Indonesia masih mampu mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran
5-6 persen selama kurun waktu 5 tahun. Padahal pertumbuhan ekonomi dunia
sebagaimana disampaikan oleh IMF hanya berkisar sebesar 3,4 persen, 3,8
persen di tahun depan, sedikit lebih tinggi dari perkiraan 2013 sebesar 3,1persen
dan Bank Dunia memperkirakan hanya 2,2 persen.
Hadirin sekalian yang kami hormati,
Kita memaklumi bahwa Presiden telah menyampaikan Nota
Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2014 di depan Sidang Paripurna
DPR RI pada 16 Agustus yang lalu. Kiranya pada kesempatan ini kami
menyampaikan bahwa penyampaian tersebut adalah merupakan hal yang
istimewa karena merupakan tahun terakhir rencana pembangunan dalam
RPJMN 2010-2014. Sekaligus merefleksikan pencapaian kinerja pembangunan
dalam lima tahun terakhir. Selain itu, merupakan kesempatan terakhir bagi
Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Republik
Indonesia untuk membuktikan janji yang telah disampaikan bahwa tahun 2014
akan mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen.
Berkaitan dengan masalah RAPBN 2014, Fraksi Gerindra
menyampaikan beberapa catatan:
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen yaitu naik menjadi 2013 sebesar
6,3%. Menurut hemat kami tidak perlu menetapkan target yang terlalu tinggi
Kalau pada akhirnya tidak tercapai dan kemudian dipangkas di tengah jalan.
Dalam hal ini Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi
yang paling realistis adalah berkisar 5,5 sampai 5,7 persen. Penetapan target
ini mengacu pada ucapan Pemerintah pada tahun sebelumnya dimana
periode 2004 – 2009 pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,5 persen dan periode
2009 – Juni sampai tahun 2013 pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,9 persen
per tahun.
2. Nilai tukar rupiah yang ditetapkan Rp9.750,- per dolar Amerika Serikat yaitu
naik dari tahun 2013 sebesar Rp9.600,- adalah terlalu rendah.Menurut hemat
kami rata-rata kurs rupiah bisa mencapai Rp9.900,- sampai Rp10.000,- per
dolar Amerika Serikat pada 2014.
3. Laju inflasi yang telah ditetapkan 4,5 persen yaitu turun dari APBNP 2013
7,2 persen menurut pandangan kami, itu juga terlalu rendah inflasi pada tahun
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4.

5.

6.

7.

2014 bisa menembus angka 5 sampai 6 persen. Karena pada tahun 2014
partai politik calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden akan
membelanjakan dana yang cukup banyak untuk mendukung kampanye,
sehingga harga barang akan naik signifikan.
Lifting minyak mentah ditetapkan sebesar 870.000 barel per hari, naik dari
2013 sebesar 840 barel per hari. Target lifting minyak yang terdapat pada
asumsi makro RAPBN 2014 ini tidak sesuai dengan intruksi Presiden Nomor
2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional yang
menyebutkan bahwa dalam rangka pencapaian produksi minyak bumi
Nasional liftingnya paling sedikit adalah 1,01 juta barel per hari. Target
tersebut harus dicapai di tahun 2014 jadi tidak sesuai. Target ini untuk
mendukung peningkatan ketahanan energi di Indonesia dan dalam kaitan ini
program energi terbarukan yang sudah banyak disebut mestinya terwujud
karena selama ini terlihat kemajuan yang berarti.
Defisit Anggaran ditetapkan Rp154,2 triliun atau 1,49 persen terhadap PDB
turun dibandingkan BNP 2013 yang mencapai 2,38 persen dari PDB,
meskipun ada penurunan defisit namun menurut pandangan Fraksi kami
APBN yang selalu di desain defisit akan memberikan kesempatan adanya
Inefesiensi dan praktek korupsi.
Apalagi banyak tergantung dengan hutang luar negeri ataupun berbagai
multilateral dan ini tentunya perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya
sehingga defisit anggaran kalau bisa sangat-sangat dikurangi. kemudian juga
tentang pemerataan, tentu ini diperlukan sebab tidak terjadi ketimpangan
antara kaya dan miskin dan yang menikmati defisit itu adalah mereka yang
kaya.
Anggaran penerimaan ditetapkan Rp1,662,5 triliun naik 10,7 persen dari
2013 dan sebagian besar dari pajak. Perlu dipikirkan pula penerimaan dari
PNBP terutama dari sumber daya alam migas dan non migas demikian juga
dengan laba BUMN. Ini penting supaya juga Pemerintah berani melakukan
negoisasi kontrak karya dengan swasta asing atau bahkan menasionalisasi
supaya sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 45.
Tax Ratio disebutkan bahwa Tax Ratio mengalami peningkatan 12,2 persen
dari Tahun 2013 menjadi 12,6 persen ditahun 2014. Hal ini tentu masih
mengecewakan karena terlalu rendah dan menunjukan kemampuan
Pemerintah yang rendah dalam hal memungut pajak. Sedangkan negaranegara lain yang menengah saja Tax Ratio bisa mencapai 19 persen karena
itu perlu ditingkatkan dan juga dihindari adanya manipulasi ataupun korupsi
dibidang pajak.

Hadirin yang kami hormati,
Selain aspek makro ekonomi sebagaimna dikemukakan di atas,
Fraksi Gerindra ingin menyampaikan beberapa hal terkait alokasi anggran
RAPBN 2014 yang menurut pandangan kami perlu mendapatkan perhatian
antara lain:
1. Pembiayaan Birokrasi.
Disebutkan bahwa akan naik sebesar maaf pada tahun 2014 alokasi
anggaran pegawai direncanakan Rp276,7 triliun atau meningkat 18,8 persen
dari belanja pegawai dalam APBN-P tahun 2013.
Memang ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tetapi
perlu dipikirkan karena ini berarti lebih besar dari belanja modal.
Oleh karena itu perlu dipikirkan reformasi birokrasi yang sebaik-baiknya
bukan hanya masalah remunerasi tetapi adalah untuk pelayanan publik yang
lebih baik dalam mencapai good governance.
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2. Belanja Infraksturktur.
Kami mengapresiasi Pemerintah karena postur RAPBN tahun 2014 semakin
membaik antara lain ditandai meningkatnya belanja modal untuk infrastruktur
dibandingkan 2013 yaitu menjadi Rp208 triliun.
Kami berharap bahwa dana infrastuktur ini tidak dikorupsi, karena potensi
penyelewengan ini sangat besar menjelang Pemilu 2014.
Oleh karena itu perlu transparansi tanpa ada indikasi kepentingan politik.
3. Anggaran Subsidi.
Direncanakan sebesar Rp336,2 triliun berarti turun 3,4 persen dari Anggaran
subsidi dalam APBN-P 2013.
Dimaksudkan untuk subsidi pangan pupuk dan benih, menurut kami
pemangkasan ini adalah menunjukan bahwa kurang berpihak kepada miskin
atau pro-poor.
4. Anggaran Kesehatan.
Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran Rp44,9 triliun
meningkat 29,8 persen dibandingkan alokasi anggaran APBN 2013 yang
hanya Rp34,58 triliun. Namun ini belum mencapai 5 persen, karena 5 persen
itu harusnya menjadi Rp80,6 triliun hal ini sangat diperlukan dalam
mendukung pelaksanaan program sesuai dengan amanat Undang-Undang
PPJS untuk jaminan sosial bidang kesehatan termasuk untuk membangun
infrastruktur diperbatasan daerah terpencil serta tenaga kesehatan yang
berkualitas di daerah itu,
5. Alokasi Anggaran Pertanian.
Mendapatkan Anggaran sebesar Rp15,5 triliun untuk meningkatkan produksi
dan produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian.
Anggaran tersebut sangat kecil mengingat negara Indonesia adalah sebagai
negara agraris dan sebagian rakyat adalah petani.
Oleh karena itu anggaran pertanian mestinya bisa 5 persen dari anggaran
APBN.
6. Hutang Pemerintah.
Pada 2014 ini diperkirakan cicilan poko dan bunga utang mencapai Rp330,2
triliun. Jika utang ini dibayar sekaligus maka beban APBN menjadi sangat
berat, sehingga perlu dilakukan renegosiasi untuk meringankan beban
tersebut, dalam hal ini perlu dipikirkan supaya tidak lagi menambah-nambah
utang tapi justru kalau dimungkinkan moratorium utang dana ini akan menjadi
suatu hal yang akan berdampak berat bagi keuangan negara kita apalagi
untuk generasi kita yang akan datang dibebani utang yang tinggi.
7. Dana Transfer Daerah.
Dalam RAPBN Tahun 2014 Alokasi Anggaran Transfer Daerah direncanakan
mencapai Rp586,4 triliun yang berarti mengalami peningkatan 10,8 persen
dari Anggaran Transfer Daerah dalam APBN-P Tahun 2013.
Ini penting sekali supaya diawasi supaya tidak terjadi korupsi dari anggaran
yang ditransfer ke daerah tersebut.
8. Alokasi Anggaran yang kurang mendidik.
Untuk memperkuat pelaksanaan empat klaster penanggulangan kemiskinan
dalam tahun 2014, Pemerintah merencakan akan memberikan Program
Bantuan Tunai bersyarat melalui program PKK dan juga untuk RTSM (Rumah
Tangga Sangat Miskin) sebesar Rp5,2 triliun, menjangkau Rp3,2 juta RTSM.
Alokasi Anggaran ini kurang mendidik karena langsung diberikan tunai dan
tidak berkelanjutan. Rakyat membutuhkan lapangan kerja yang layak bukan
program yang instan yang biasanya syarat pencitraan dan tidak
berkelanjutan.
9. APBN Rawan Penyelewengan.
Dimana Good Gavernance masih sebatas mimpi, karena korupsi terjadi
semua level Pemerintahan, baik dipusat maupun daerah. Data menunjukkan
bahwa 173 Kepala Daerah atau 37 persen tersangkut masalah korupsi.

48
Atas dasar itu agenda pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama
untuk kita bersama mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik atau Good
Gavernance. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan agar DPR bersamasama dengan BPK dan KPK bisa melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai pemegang amanah rakyat dalam penyelenggaraan
Pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab didukung oleh penegakan
hukum yang tegas.
Hadirin yang kami hormati,
Dengan menyimak kondisi sebagaimana dikemukakan di atas maka
tidak berlebih-lebihan kiranya sehingga dinyatakan bahwa selama 68 tahun kita
merdeka, cita-cita pendiri negara ini agar Indonesia mampu berdaulat secara
politik dan berdiri secara ekonomi masih sebatas mimpi. Kita masih terjebak
sistim ekonomi neolid yang terbukti belum mampu mengantarkan bangsa
Indonesia mencapai masyarakat yang adil dan makmur seperti yang kita citacitakan bersama.
Demikian pandangan Fraksi Partai GERINDRA, terhadap RAPBN
Tahun Anggaran 2014 selengkapnya akan kami serahkan karena yang kami
baca adalah ringkasannya saja. Atas perhatian Hadirin sekalian, Saudara
Pimpinan, Saudara Menteri Kesehatan maka kami ucapkan terima kasih.
Wabilahitaufikwalhidayah,
Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakaatuh.
PIMPINAN
Fraksi Gerakan Rakyat Indonesia Raya
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI
Wakil Ketua,

Sekretaris,

H. Ahmad Muzani

Edi Prabowo, M.M., M.B.A.

KETUA RAPAT:
Kami ucapkan terima kasih kepada Juru Bicara dari Fraksi Partai
Gerindra, saya tidak berani mengingatkan ibu Sum, jadi saya kasih ternyata ya
empat belas menit
Sidang Dewan yang terhormat,
Dengan selesainya Juru Bicara yang terakhir menyampaikan
Pemandangan Umum Fraksinya, dengan demikian seluruh Fraksi telah
menyampaikan Pandangan Umum masing-masing.
Perlu kami beritahukan bahwa Jawaban Pemerintah terhadap
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran
2014 telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk disampaikan dalam Rapat
Paripurna Dewan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013.
Sidang Dewan yang terhormat,
Dengan telah selesainya agenda pertama, maka kita bisa
menginjak kepada acara ke dua, tetapi tadi sebagaimana diusulkan ini sudah jam
satu lewat lima menit dan kita masih menyisahkan tiga agenda.
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Tapi tadi dari Saudara Menteri Keuangan, meminta agar agenda ke
dua yang terkait dengan Jawaban Pemerintah atas Laporan Pertanggung
jawaban Anggaran Tahun 2012 itu bisa disampaikan sekarang sebelum diskors.
Dan Saudara Menteri Keuangan berjanji akan menyampaikan
sesingkat-singkatnya, tadi menyampaikan lima menit tapi sebetulnya saya juga
termasuk tidak yakin lima menit Saudara Menteri Keuangan. Saya berikan
sepuluh menit tapi nanti kalau sudah sepuluh menit masih belum juga akan saya
cut, apakah disetujui agenda ke dua ini dilanjutkan, setuju ya.
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih, untuk itu Sidang Dewan yang terhormat marilah kita
memasuki agenda ke dua, yaitu:
“Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-fraksi atas
RUU tentang Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2012.
Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Menteri Keuangan, untuk
menyampaikannya dengan singkat padat dan mudah-mudahan betul lima menit
bisa disampaikan.
Kami persilakan.
MENTERI KEUANGAN RI:
Terima kasih Pimpinan, Kami akan sampaikan highlight-nya,
lengkapnya nanti akan kami sampaikan kepada Pimpinan.
JAWABAN PEMERINTAH
TERHADAP PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2012
TANGGAL 20 AGUSTUS 2013

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Sehubungan masih dalam situasi Idul Fitri, Kami atas nama
Pemerintah mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah
mohon maaf lahir dan bathin.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan berkahnya kita masih
bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
kenegaraan dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 pada hari
ini.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang sesuai dengan Standar Akuntasi
Pemerintahan. Sejak penyusunan LKPP yang pertama tahun 2004, telah terjadi
peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas yang ditandai dengan
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semakin membaiknya opini audit BPK atas LKPP dan meningkatnya jumlah
Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapatkan opini
terbaik yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian”. Upaya peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan negara tersebut terus dilakukan secara konsisten dan
diharapkan terus mendapat dukungan secara konstruktif dari seluruh pemangku
kepentingan, sehingga kualitas LKPP dan LKKL pada waktu mendatang akan
semakin baik dan memperoleh opini audit terbaik dari BPK.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Perkenankanlah kami memberikan tanggapan terhadap berbagai
hal yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi DPR RI pada Rapat
Paripurna tanggal 12 Juli 2013.
Pemarintah sepakat dengan pandangan seluruh fraksi agar
Pemerintah mengoptimalkan peran APBN sebagai stimulus perekonomian dan
optimalisasi potensi pasar domestik sebagai pendorong pertumbuhan dan
perlunya upaya penyebaran pusat pertumbuhan, serta memfokuskan
pengeluaran anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu,
Pemerintah juga sepakat untuk meningkatkan tertib dan disiplin anggaran, mulai
tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengendalian dan
penyusunan pertanggungjawaban sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Pemerintah sepakat dengan Fraksi Partai Golkar dan PKS agar
konsumsi modal pemerintah mampu menjadi stimulus pertumbuhan dan untuk
memprioritaskan belanja modal yang efisien.
Pemerintah akan menerpakan flat policy pada belanja pemerintah
yang bersifat konsumtif, dan meningkatkan belanja yang bersifat produktif seperti
belanja modal, demi menunjang pembangunan
perekonomian nasional.
Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengoptimalkan penyerapan
belanja modal khususnya dan belanja K/L pada umumnya sehingga dapat
menjadi stimulus pertumbuhan adalah antara lain: (1) memperbaiki sistim
penganggaran; (2) menyederhanakan mekanisme untuk mempercepat prosedur;
(3) meningkatkan fleksibilitas K/L dalam pelaksanaan anggaran; dan (4)
mendisiplinkan pelaksanaan anggaran dengan penerapan reward and
punishment secara konsisten dan obyektif.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar,
PAN dan PPP terkait perpajakan serta Fraksi Partai Hanura terkait PNBP, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Pemerintah sependapat dengan pandangan untuk melanjutkan
reformasi di bidang perpajakan, oleh karena itu Pemerintah telah dan akan
senantiasa melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem administrasi,
regulasi perpajakan serta pengawasan dan penggalian potensi perpajakan guna
mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara. Program reformasi
perpajakan yang telah dilaksanakan antara lain melalui: (1) pembenahan
administrasi sistem PPN; (2) pembenahan peraturan PPh yang diarahkan bagi
perluasan basis pajak; (3) penguatan sistem pengawasan internal yang mampu
melakukan pencegahan dan pendeteksian secara dini atas setiap penyimpangan;
dan (4) penggalian potensi yang difokuskan pada sektor-sektor unggulan.
Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Golkar,
PAN, dan PPP bahwa potensi penerimaan perpajakan masih dapat ditingkatkan.
Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi
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perpajakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Pada beberapa tahun
terakhir, Pemerintah telah mampu meningkatkan tax ratio.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Hanura mengenai
penyempurnaan ketentuan PNBP, dan pendataan terhadap potensi sumber
penerimaan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pemerintah menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dalam
peraturan yang ada, oleh sebab itu dalam rangka penyempurnaan perundangundangan di bidang PNBP, Pemerintah memprakarsai perubahan atas UU
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah
masuk dalam Prolegnas DPR RI Tahun 2010-2014.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat
bahwa Pemerintah perlu meningkatkan perencanaan anggaran sehingga target
defisit yang dianggarkan dapat tercapai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
utang dan defisit serta memperhatikan bunga utang.
Pemerintah sependapat dengan pandangan untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan utang dan defisit serta memperhatikan peningkatan bunga
utang. Untuk itu Pemerintah mencari sumber pembiayaan yang murah dengan
tetap mempertimbangkan kemampuan untuk mengembalikan, menyerap serta
mencari sumber-sumber yang beresiko rendah tanpa agenda politik.
Dengan demikian strategi pengelolaan utang yang dilakukan
Pemerintah menjadi secara hati-hati (prudent), transparan, efisien, ukuntabel dan
tepat sasaran tersebut, dapat berdampak pada beban pembayaran bunga dan
cicilan pokok utang yang tetap dalam batas-batas kemampuan ekonomi, dan
diharapkan tidak menimbulkan tekanan terhadap APBN maupun neraca
pembayaran.
Terkait dengan permasalahan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana
disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat dan Partai Hanura, Pemerintah telah
memperbaiki mekanisme
penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan
pertanggungjawabannya. Pemerintah telah menerbitkan ketentuan tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur
tentang penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawabannya.
Terkait dengan pandangan Fraksi PPP agar DPR RI meminta
kepada BPK untuk memeriksa kembali temuan penyimpangan pada K/L yang
mendapat opini disclaimer, dapat disampaikan bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK dapat melakukan tiga jenis
pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemerintah mendukung setiap upaya dalam
rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan penegakan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan penerapan Performance Based Budgeting, saat ini
Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah antara lain: (1) Penyusunan
Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja; (2) Penyusunan dan
Pengembangan Standar Biaya dan Costing Methodology; (3) Rekstrukturisasi
dan reviu perumusan Program dan Kegiatan beserta Outcome, Output, dan
indikator kinerja; (4) Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran;
(5) Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Minimum dan Service Level
Agreement.
Menanggapi Pandangan Fraksi Partai Gerindra mengenai
pendapatan pajak pada APBN 2012 yang lebih banyak digunakan untuk biaya
rutin (birokrasi), melakukan reformasi birokrasi dan memotong birokrasi tender
serta menaikkan besaran minimum proyek/pengadaan melalui tender, dapat
dijelaskan bahwa penerimaan perpajakan digunakan untuk mendanai
pengeluaran pemerintah termasuk membiayai pembangunan dalam rangka
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meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga konsisten melanjutkan dan
memperluas program pengentasan kemiskinan dalam mendukung program
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) serta
affirmative policy. Peningkatan belanja birokrasi terutama untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi
DPR RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN
TA 2012. Lampiran yang akan kami sampaikan bersama pidato ini adalah
penjelasan secara lebih lengkap dari tanggapan kami.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas keseriusan dan
kesabaran Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan sekalian dalam
menyimak tanggapan yang kami sampaikan. Kami menyambut baik atas
persetujuan seluruh fraksi DPR RI untuk bersama-sama membahas RUU tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 pada tahap selanjutnya.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita dalam menjalankan amanah
konstitusi dengan sebaik-baiknya.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,

Muhamad Chatib Basri
KETUA RAPAT:
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Keuangan
yang sudah menyampaikan Tanggapan atau Jawaban atas Pandanganpandangan Fraksi terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Tahun Anggaran 2012. Sesuai yang tadi disampaikan memang lima menit
terlewati tapi alhamdulillah sepuluh menit tidak terlewati.
Sidang Dewan yang terhormat,
Sesuai dengan undang-undang yang ada terkait dengan masalah
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ini nanti harus dibahas paling
lambat tiga bulan, oleh sebab itu maka Sidang Paripurna kita akan menugaskan
kepada Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan RUU Tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 ini dengan
mempertimbangkan pandangan-pandangan umum fraksi, tanggapan Pemerintah
dan keputusan Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah serta Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
Sidang Dewan yang terhormat,
Dengan selesainya Agenda kedua, maka kita masih punya dua
agenda lain yaitu terkait dengan usulan Baleg terkait dengan Perubahan RUU
Prolegnas dan juga yang kedua adalah Penetapan Susunan Keanggotaan di Alat
Kelengkapan Dewan karena sudah jam satu lebih dua puluh menit dan kita masih
banyak, ya silakan.
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INTERUPSI F-PD (IGNATIUS MULYONO):
Terima kasih, masih ada dua agenda. Agenda ke empat itu
biasanya juga tidak dibacakan langsung dibagikan saja, karena itu sudah jelas
daftarnya, sehngga agenda yang kita hadapi tinggal satu yaitu yang dibacakan
kedepan yaitu dari Baleg. Kalau menurut saya apa yang akan disampaikan oleh
Wakil Ketua Baleg yang terhormat Bapak Dr. Dimyati, itu kurang lebih hanya lima
menit. Jadi kalau bisa diselesaikan sekalian saja pak, karena hanya lima menit.
Karena ini sudah disampaikan pada waktu sebelum kita reses, ini hanya
pengulangan saja.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Silakan.
INTERUPSI F-PPP:
Terima kasih.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Sedikit saya kira menambahkan yang disampaikan oleh Ketua
Baleg tadi, toh diantara kita semua sudah membaca laporan ini laporan dari
Baleg, kemudian yang kedua inipun juga telah dibacakan pada Rapat Paripurna
tanggal 12 Juli. Oleh karena itu, hari ini tanpa harus dibacakanpun sudah bisa
ditanyakan setiap fraksi menyetujui atau tidak. Saya hanya mempertimbangkan
saja efektifitas kehadiran kita nanti di sini dalam pengambilan keputusan yang
kedua khawatir begitu, khawatir sekarang saja saya kira kita semua sudah
berkurang jumlahnya, oleh karena itu usulan saya tadi mungkin dapat
dipertimbangkan.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Oke terima kasih. Kalau demikian saya akan tawarkan kepada
Saudara-saudara sekalian, pertama jelas kita harus menskors minimal tiga menit
untuk supaya Saudara Menteri Keuangan bisa meninggalkan ruangan sidang.
Dan yang kedua, tentu saja saya ingin menawarkan, apakah kita
akan melanjutkan dulu dua agenda ini tentu dengan catatan bahwa dua agenda
ini nanti tidak menimbulkan banyak perdebatan. Kemarin kami memang di Rapat
Konsultasi Pengganti Bamus itu sudah sepakat dengan seluruh Pimpinan Fraksi,
bahwa seluruh Pimpinan Fraksi punya kewajiban untuk menyampaikan
kesepakatan-kesepakatan Bamus itu kepada seluruh anggotanya, sehingga
dengan demikian kami berharap bahwa nanti betul-betul adalah laporan usulan
dari Baleg dan nanti kita tinggal membuat keputusan.
Kalau demikian, disetujui maka saya akan menskors hanya tiga
menit untuk mempersilakan Saudara Menteri Keuangan, bagaimana, setuju?
(RAPAT : SETUJU)
Dengan demikian, maka kita putuskan acara diskors selama tiga
menit untuk mempersilakan Saudara Menteri Keuangan.
(RAPAT DISKORS : PUKUL 13.25 WIB)
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KETUA RAPAT:
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia beserta
jajarannya, yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang
saya muliakan.
Dengan ini skors rapat saya cabut dan Rapat Paripurna kita
lanjutkan kembali.
(SKORS DICABUT PUKUL 13.27 WIB)
Sidang Dewan yang terhormat,
Selanjutnya marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna
Dewan pada hari ini, yaitu:
“Laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai Perubahan
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013, dilanjutkan dengan
pengambilan keputusan”
INTERUPSI F-PPP (Capt. H. EPYARDI ASDA, M. Mar):
Interupsi Pimpinan, sedikit satu menit Pimpinan Epyardi Asda.
KETUA RAPAT:
Silakan.
INTERUPSI F-PPP (Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar):
Sebelum, acara ini dimulai saya hanya perlu informasi dan
mengingatkan kepada Menkum dan HAM sehubungan dengan maraknya
narkoba di negara kita ini. Dan pada kesempatan sidang yang mulia ini saya
ingin menginformasikan dan mempertanyakan kepada Menkum dan HAM kinerja
Menkum dan HAM mengenai laporan yang kita terima bahwa di Lapas itu telah
terdapat pabrik narkoba.
Untuk itu, saya minta penjelasan kepada Menkum dan HAM,
kenapa ini sampai terjadi, yang Lapas itu harusnya pembinaan tetapi sekarang
sudah menjadi pabrik narkoba.
Untuk itu, saya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon
penjelasan waktu Menkum dan HAM sekaligus naik mimbar nanti.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, kebetulan pada hari ini tentu Saudara Menkumham
tidak dalam forumnya untuk berbicara di depan, jadi apa yang tadi ditanyakan
nanti bisa dilakasanakan dalam mekanisme pengawasan di komisi.
Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ketua Badan
Legislasi ataupun Wakil Ketua Badan Legislasi yaitu yang terhormat Saudara
Dimyati, silakan.
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WAKIL KETUA BALEG
(Dr. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):
Terima kasih Pimpinan.
LAPORAN BADAN LEGISLASI
TENTANG
PENAMBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2013
Tanggal 20 Agustus 2013

Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Pimpinan Rapat,
Yang Kami hormati Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, dan
Rekan-rekan Anggota DPR yang berbahagia.
Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan
Yang Maha Esa atas perkenannya kepada kita semua, sehingga kita dapat
menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.
Perkenankan saya atas nama Badan Legislasi menyampaikan
laporan hasil koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM dalam
rangka penambahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Prioritas tahun 2013. Catatan laporan ini sebenarnya sudah disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Juli 2013 yang lalu dan penetapan tambahan
RUU dalam Prolegnas 2013 akan diputuskan pada masa persidangan I ini,
namun Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi
tanggal
19 Agustus 2013 kemarin meminta Baleg untuk melaporkan kembali pada Rapat
Paripurna hari ini.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa,
perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatau Program
Legislasi Nasional (Prolegnas).
Penyusunan
Prolegnas
antara
DPR
dan
Pemerintah
dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani
bidang legislasi, yaitu Badan Legislasi.
Prolegnas tersebut menjadi dasar pengajuan RUU baik dari DPR,
Presiden, maupun DPD. Kendati demikian, masih dimungkinkan bagi DPR dan
Presiden mengajukan RUU di luar Prolegnas yang sudah ditetapkan dengan
alasan “keadaan tertentu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU
Nomo 12 Tahun 2011.
Ketentuan Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa: Dalam keadaan
tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas
mencakup:
a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas
suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang
khusus menangani bidang legislasi (dalam hali ini Baleg) dan menteri yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum, yaitu Menteri
Hukum dan HAM.
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Ketua Rapat dan hadirin yang kami hormati,
Perlu kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan Prolegnas RUU
Prioritas Tahun 2013, Badan Legislasi telah menerima pengajuan usulan
penambahan beberapa RUU dari Komisi, Anggota DPR, dan Pemerintah untuk
dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013, yaitu:
No. Pengusul

Judul RUU

1.

DPR (Komisi I)

1.RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia; dan
2.RUU tentang Hukum Disiplin Militer.

2.

5 Orang Anggota RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun
DPR
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

3.

8 Orang Anggota
DPR

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4.

Pemerintah

RUU Tentang Hak Cipta.

Ketua Rapat, Pak Menteri dan hadirin yang kami hormati,
Menindaklanjuti usulan 5 (lima) RUU tersebut di atas, Badan
Legislasi pada tanggal 9 Juli 2013 yang lalu telah melakukan Rapat Kerja dengan
Menteri Hukum dan HAM . Dalam Rapat Kerja tersebut telah disepakati dan
disetujui hal-hal sebagai berikut:
1. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia disetujui menjadi tambahan
Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 dan menjadi usulan RUU dari DPR
Komisi I.
2. RUU tentang Hukum Disiplin Militer disetujui menjadi tambahan Prolegnas
RUU Prioritas Tahun 2013 dan menjadi usulan RUU dari DPR Komisi I.
Alasan urgensi RUU Hukum Disiplin Militer yang diajukan Komisi I DPR RI
yaitu RUU Hukum Disiplin Militer sangat diperlukan mengingat dinamika
merebaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum Anggota TNI
yang dinilai telah menarik perhatian masyarakat belakangan ini. Kasus-kasus
ini merupakan sebuah pelanggaran hukum disiplin militer yang berarti
menciderai institusi kemiliteran Indonesia. Kekerasan dan pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI mekanismenya telah berprinsipkan
asas equality before law maka oknum Anggota TNI tersebut diperlukan sama
dengan warganegara pada umumnya. Keberadaan RUU Hukum Disiplin
Militer ini bertujuan untuk membuat payung hukum untuk menertibkan kembali
perilaku Anggota TNI dalam pembinaan sistem kemiliteran Indonesia, yaitu
terkait dengan code of etik dan code of conduct dari TNI tersebut.
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU
Prioritas Tahun 2013 dan menjadi usulan RUU dari DPR yaitu Badan
Legislasi.
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disetujui menjadi
tambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 dan menjadi usulan RUU
dari DPR Badan Legislasi.
Yang pada saat yang lalu dipertanyakan urgensinya. Alasan tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa KPPU diatur
dalam undang-undang ini dan penguatan kelembagaan KPPU adalah sebuah
keniscayaan dalam rangka menghapuskan praktek-praktek curang atau
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monopoli dalam terciptanya persaingan usaha atau iklim usaha yang sehat
dan berkeadilan. Banyak contoh sekarang ini seperti kartel bawang putih atau
kartel daging atau kartel Migas. Permasalah-permasalahan sangat banyak di
republik ini.
5. RUU tentang Hak Cipta disetujui menjadi tambahan Prolegnas RUU Prioritas
Tahun 2013 dan menjadi usulan RUU dari Pemerintah.
Dengan telah disetujui usulan RUU tersebut di atas oleh Badan
Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM , maka Prolegnas RUU Prioritas Tahun
2013 mengalami perubahan dari yang semula berjumlah 70 (tujuh puluh) RUU
dan 5 (lima) daftar RUU Kumulatif Terbuka menjadi 75 (tujuh pulu lima) RUU dan
5 (lima) daftar RUU Kumulatif Terbuka.
Dengan adanya penambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013
tentunya beban legislasi pada tahun 2013 menjadi cukup berat, namun demikian
apabila ada tekad bersama antara DPR dan Pemerintah dalam pembahasan
untuk menyelesaikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013 tentunya target
Prolegnas yang disepakati bersama akan tercapai. Oleh sebab itu kami
mengharapkan dukungan dari Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi dan Pimpinan
Fraksi agar penambahan Prolegnas dapat direalisasikan sesuai rencana,
sehingga dapat menjadi sumbangan penting dalam meningkatkan kinerja DPR.
Demikian laporan penambahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun
2013 yang telah disepakati bersama oleh Badan Legislasi dengan Menteri
Hukum dan HAM . Semoga kerjasama yang baik antara DPR dengan Pemerintah
dalam penyusunan penambahan Prolegnas dapat dilanjutkan pada pembahasan
RUU, sehingga apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat kita wujudkan
sesuai rencana.
Semoga RUU yanga akan kita bentuk memenuhi kebutuhan dan
memiliki kemanfaatan bagi bangsa dan negara serta masyarakat luas.
Demikian terima kasih, mohon maaf.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
KETUA RAPAT:
Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Ketua Badan Legislasi
yang telah menyampaikan Laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai
perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2013.
Sebelum saya meminta persetujuan dari sidang yang terhormat
perlu saya sedikit koreksi bahwa RUU Nomor 5 itu adalah RUU Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Jadi, ini bukan RUU
baru tetapi adalah RUU Perubahan, demikian sedikit koreksi yang kemarin di
Rapat Konsultasi Bamus sudah kami bahas.
Sidang Dewan yang terhormat,
Setelah kita mendengarkan dengan seksama Laporan Wakil Ketua
Baleg DPR RI maka saya selaku Pimpinan Rapat Paripurna akan menanyakan
kepada Sidang Dewan yang terhormat.
INTERUPSI F-PDIP (Ir. DOLFIE OFP):
Interupsi Pimpinan.
Dolfie A. 399 Fraksi PDI Perjuangan.
KETUA RAPAT:
Silakan Saudara Dolfie, silakan.
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INTERUPSI F-PDIP (Ir. DOLFIE OFP):
Setelah mencermati laporan yang disampaikan oleh Pimpinan
Baleg kami ingin menanyakan, disini disebutkan di halaman dua tentang
pengusul RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang BPK, dan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Ini
diusulkan oleh lima orang Anggota DPR dan delapan orang Anggota DPR. Di
dalam Tatib dan MD3 kita setiap Anggota DPR memang berhak mengusulkan
RUU tetapi disyaratkan adanya naskah akademis dari para pengusul. D
Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan terhadap para
pengusul, apakah juga mengajukan naskah akademis terhadap perubahan yang
diusulkan dan bagaimana para pengusul ini bisa mengusulkan rancangan
undang-undang yang diambil alih oleh Baleg tanpa ada naskah akademisnya,
seandainya itu tidak ada naskah akademisnya.
Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan penjelasan lebih dahulu
Pimpinan, apakah ini sudah sesuai dengan Tatib dan MD3 kita di dalam hak
anggota mengusulkan rancangan undang-undang yang harus dilengkapi oleh
naskah akademis tentang perubahan itu sendiri.
Demikian Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Saudara Dolfie atas pertanyaannya. Untuk itu kami
persilakan kepada Pimpinan Badan Legislasi untuk memberikan jawabannya.
WALKIL KETUA BALEG
(Dr. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):
Terima kasih Pimpinan. Ini pertanyaan yang bagus dan baik,
memang setiap rancangan undang-undang itu harus disertai naskah akademik
dan draft rancangan undang-undang. Oleh sebab itu, tidak mungkin RUU ini
masuk kepada usulan prioritas. Menteri Hukum dan HAM beserta Badan
Legislasi tidak mungkin mengusulkan hal-hal yang bertentangan dengan undangundang. Dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 itu sudah merupakan
persyaratan wajib harus ada, dan itu ada.
Demikian Pimpinan, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, Itulah jawaban dari Badan Legislasi dan tentu saja
kita semua berpegang kepada undang-undang yang ada dan proses ini saya
yakin akan berada pada jalur peraturan perundang-undangan yang ada.
Silahkan Saudara Dolfie.
INTERUPSI F-PDIP (Ir. DOLFIE OFP):
Pimpinan, saya ingin katakan ketegasan saja tentang naskah
akademis yang disampaikan bahwa telah ada naskah akademis, apakah naskah
akademis ini naskah akademis yang dipersiapkan oleh Baleg atau naskah
akademis yang dipersiapkan oleh para pengusul dalam hal ini ada lima orang
Anggota DPR pengusul untuk RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 15 dan
ada delapan orang pengusul tentang RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5, karena akan berbeda.
Kalau naskah akademis yang dipersiapkan Baleg itu memang kita
ketahui, tapi kalau dari para pengusul ini, apakah ada naskah akademisnya?
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Karena kalau tidak ada naskah akademisnya saya-pun pada hari ini bisa
mengajukan RUU usulan, dan apakah itu langsung dipersiapkan naskah
akademisnya oleh Baleg? Ini mekanisme Pimpinan, itu yang saya ingin dapat
ketegasan. Naskah akademis yang dimiliki sekarang ini, naskah akademis para
pengusul atau naskah akademis yang dimiliki oleh Baleg.
Demikian Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, silahkan Saudara Dimyati.
WAKIL KETUA BALEG
(Dr. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):
Ini penjelasan tambahan, ini pertanyaan yang untuk kita semua
sebetulnya ini bagus. Kalau Baleg membuat naskah akademik dan rancangan
undang-undang tidak perlu dibahas lagi oleh Baleg. Oleh sebab itu, hanya lima
Anggota yang mengusulkan dari Anggota Baleg, kita Badan Legislasi
mempersiapkan nanti, apakah naskah akademik dan rancangan undang-undang
kualitasnya sesuai. Kita harmonisasi, kita bulatkan, kita mantapkan, kita
sesuaikan dengan kondisi situasi kondisi masa kini dan kepentingan bangsa dan
negara dan rakyat Indonesia.
Jadi oleh sebab itu, pertanyaan tadi sangat bagus itu bukan Badan
Legislasi belum mempersiapkan, tidak pernah membuat itu hanya mengkoreksi,
memperbaiki daripada naskah akademik dan draft rancangan undang-undang
untuk menjadi draft usulan. Nanti pembahasan itu bisa di komisi-komisi atau di
Pansus atau di alat kelengkapan yaitu yang namanya Badan Legislasi.
Demikian Pimpinan, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, demikian Saudara Dolfie dan itu juga yang
disampaikan kepada Pimpinan terkait dengan mekanisme yang ada. Untuk itu
sekali lagi saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat,
apakah Laporan Badan Legislasi DPR RI
F-PKS (H. ANSORI SIREGAR, Lc.):
Pimpinan, Ansori Siregar Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Silakan.
F-PKS (H. ANSORI SIREGAR, Lc.):
Menyambung pendapat dari Saudara Dolfie, kalau memang tadi,
tadi dijawab bahwa naskah akademik itu yang harus disempurnakan, dan
biasanya itu dibagikan di kita di sini. Apa yang mau disempurnakan itu dibagikan
juga di depan begitu, makanya mungkin kita juga tanda tanya juga tidak ada
dibagikan itu naskah yang mau disempurnakan itu begitu yang dari pengusul itu.
Jadi, sebaiknya sempurna dulu seperti itu sebenarnya baru
disyahkan begitu. Terima kasih Pimpinan, biasanya dibagi dulu kalau ada
undang-undang ini harus dibagikan.
Terima kasih.
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WAKIL KETUA BALEG
(Dr. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.).:
Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Silakan.
WAKIL KETUA BALEG
(Dr. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.):
Apabila naskah akademik dan rancangan itu dibagikan sebelum kita
melakukan pembahasan, kalau paripurna ini mengesahkan tidak perlu dibahas
lagi di Alat Kelengkapan atau di Komisi-komisi terkait langsung sahkan saja
menjadi undang-undang. Oleh sebab itu rancangan ini baru bersifat draft dan
memang tidak dibagikan, hanya dibagikan apa laporan saja dan inipun menjadi
sebuah agenda untuk pembahasan. Undang-undang itu tidak semuanya harus
selesai harus menjadi rancangan undang-undang menjadi undang-undang itu
perlu proses yang mendalam. Pembahasan tingkat pertama dan pembahasan
tingkat ke II.
Demikian Pimpinan, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih, nanti dalam prosesnya tentu saja nanti tahap
pertama. Tahap kedua itu yang akan dibagikan kepada kita semua, secara
khusus nanti pihak-pihak yang akan membahas masing-masing RUU tersebut.
Kembali saya ingin menanyakan, apakah Laporan Badan Legislasi dapat
disetujui? Disetujui ya
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih, selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna ini akan
ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Sidang Dewan yang terhormat,
Dengan demikian selesailah acara ketiga Rapat Rapat Paripurna
Dewan hari ini, sebelum memasuki acara selanjutnya Rapat akan saya tunda
beberapa menit guna mempersilakan yang terhormat Saudara Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia berserta jajarannya untuk meninggalkan untuk
meninggalkan ruang sidang.
Kepada para anggota yang terhormat mohon untuk tetap berada
ditempat masing-masing.
(RAPAT DISKORS : PUKUL 13:45)
KETUA RAPAT:
Sidang Dewan yang terhormat,
Assallamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Dengan ini Skors saya cabut
(SKORS DICABUT : PUKUL13.46)
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Marilah kita memasuki acara terakhir Rapat Paripurna hari ini, yaitu:
“Penetapan dan Susunan Keanggotaan Fraksi-fraksi dalam
Alat Kelengkapan DPR RI, baik itu komisi, Bamus, Baleg,
BURT, BKSAP, BAKN dan Badan Kehormatan”
Selanjutnya untuk mengetahui secara lengkap Susunan
Keanggotaan Fraksi-Fraksi dalam Alat Kelengkapan DPR RI, maka saya minta
pihak Sekretariat Jenderal untuk menampilkannya di layar dan saya pikir ini tidak
perlu dibacakan Sidang Dewan bisa membaca semua ini. Sudah semua ya,
terima kasih.
Kini tiba saatnya saya menanyakan pada Sidang Dewan yang
terhormat, apakah susunan dan keanggotaan fraksi-fraksi dalam Alat
Kelengkapan DPR RI tersebut dapat kita setujui bersama ? terima kasih.
(RAPAT SETUJU)
Sidang Dewan yang terhormat,
Dengan demikian selesailah sudah acara Rapat Paripurna Dewan
pada hari ini, Selasa 20 Agustus 2013. Selaku Pimpinan Rapat saya
menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan
hadirin sekalian atas ketekunannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari
ini.
Selanjutnya ijinkanlah saya menutup Rapat Paripurna ini dengan
ucapan “Alhamdulillahi Rabbil’alamin”.
Bilahitaufikwaldhidayah,
Wassalamu’alaikkum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
(RAPAT DITUTUP : PUKUL 13.50 WIB).

KETUA RAPAT,

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.
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