DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
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PIDATO KETUA DPR RI

PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2010-2011

JUM'AT, 17 DESEMBER 2010

Assalamu'alaikum Warrahmatutlahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang II Tahun
2010 - 2011 yang telah dimulai sejak 22 November 2010 yang lalu.
Besok pagi Dewan akan segera memasuki Masa Reses sampai dengan
tanggal 9 Januari 2011 yang akan datang.

Sesuai Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib Pasal 218 ayat
(2) kami akan menyampaikah Pidato Penutupan Masa Persidangan II
yang akan menguraikan hasil kegiatan Dewan selama Masa Sidang mi
dalam melaksanakan tiga fungsi Dewan, serta tanggapan terhadap
berbagai

permasalahan yang

berkembang

menjadi perhatian kita bersama.

1

akhir-akhir

mi,

yang

Di penghujung tahun 2010, melalui Rapat Paripurna Dewan
telah ditetapkan pimpinan dan beberapa anggota instansi penegak

hukum, yaitu penetapan saudara Busro Muqodas sebagai Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui proses pemllihan di Komisi III,
dan penetapan 7 (tujuh) anggota Komisi Yudisial. Pemilihan anggota
Komisi

Yudisial,

dilakukan

atas

dasar

pertimbangan

Ibrahim, SH., MH., LLM.

Komisi Yudisial adalah komisi yang mempunyai fungsi strategis
dalam pemberantasan mafia peradilan. Salah satu tugasnya adalah
melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di samping
berkewenangan menyampaikan usulan pengangkatan Hakim Agung

kepada DPR. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan kehormatan
dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim agar
independen dan bebas dari intervensi pihak manapun, maka fungsi
dan kewenangan Komisi Yudisial harus benar-benar ditegakkan.
Dewan juga menyambut baik atas

pengangkatan Saudara Basrief Arief sebagai Jaksa Agung RI yang

baru,

menggantikan

Saudara

Hendarman

Supandji,

yang

telah

mengakhiri masa tugasnya.

Dewan dan masyarakat berharap bahwa para penegak hukum

mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan
integritas, tanggung jawab, dan senantiasa memegang

penuh
teguh

profesionalitas, mampu menangani ka'sus-kasus besar yang disorot
tajam oleh masyarakat akhir-akhir ini. Melalui pengangkatan dan
penetapan Ketua KPK dan Jaksa Agung yang baru, dan beberapa
waktu sebelumnya pengangkatan KAPOLRI, kinerja penegak hukum
diharapkan makin solid, sehingga mampu menjadi garda depan
penegakan hukum di Indonesia. Dewan berkeyakinan, bahwa ketiga
institusi
penegak
hukum
tersebut adalah
pilar-pilar
utama
pemberantasan korupsi di Indonesia.

masih' akan diselesaikan dalam Masa Persidangan III yang akan

datang.

kecakapan,

integritas, dan kompetensi calon. Ketujuh anggota Komisi Yudisial
yang teiah mendapatkan persetujuan Dewan untuk ditetapkan adalah:
Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH.; H. Abbas Said, SH; Imam Anshori
Saleh SH, M.Hum; Dr. Taufiqurrohman S., SH., MH.; Dr. Suparman
Marzuki, SH., M.SL; Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH., M.Hum.; dan Dr.

Pada kesempatan lain,

Adapun tugas Dewan lainnya dalam rangka penetapan pejabat
Dublik yaitu pemilihan keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia,

Stdang Dewan yang terhormat,

Tekad Dewan untuk melakukan optimalisasi dalam
melaksanakan fungsi perundang-undangan, masih memerlukan
penanganan serius oleh berbagai Alat Kelengkapan Dewan Kom^
Pansus, dan BALEG. Dalam penyusunan Prolegnas RUU pnontas tahun
2010 70 RUU telah ditetapkan, tetapi capaiannya masih jauh dan

yang'diharapkan. Realisasi Program Legislasi tahun 2010 masih belum
berbanding lurus dengan jumlah RUU yang diprogramkan. Perlu

diketahui bahwa penyusunan Prolegnas 2010, menipakari penyusunan

Prolegnas pertama oleh DPR periode keanggotaan 2010-2014 Oleh
karena itu, pada awal-awal tahun 2010 DPR lebih banyak dis.bukkan

untuk menyusun draft RUU berikut naskah akaderniknya. Proses
pembahasan RUU, baru dilakukan pada pertengahan tahun, sehingga

jumlah RUU yang setesai pada akhir tahun pertama dan penode mi
tidaklah banyak.

Berbagai kendala dihadapi oleh DPR dalam pelaksanaan fungsi

ini, antara lain berkaitan dengan ketaatan terhadap pemenuhan jadwal
legislasi. Di samping itu, masih banyaknya RUU yang terfcnda

penyelesaiannya karena ketidaksepakatan atas beberapa maten pokok
antara DPR dengan Pemerintah, antar fraksi-fraksi DPR, atau d.
internal kementerian yang ditugasi untuk menangani pembahasan
RUU di DPR.

Dari 70 RUU Prioritas, 36 merupakan inisiatif DPR dan34
inisiatif dari Pemerintah. Dari jumlah tersebut, baru dapat diselesaikan

8 RUU meniadi UU, 2 di antaranya diselesaikan pada Masa Sidang u

wWtrtnfl Perubahan Atas UU No. 2 tahun 2002! tentang

P^rtai Politik dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 4 tahun 1992
tentang Perumahan dan Pemukiman.

Delapan RUU Kumulatif Terbuka di luar RUU Prioritas, telah
dapat diselesaikan. RUU Kumulatif Terbuka terdiri dari RUU yang
berkaitan dengan APBN, RUU Ratifikasi Perjanjian Internasional, dan
RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
Enam Belas RUU sudah dalam proses Pembicaraan Tingkat I

dan 5 RUU dalam proses harmonisasi. Dengan demikian, 21 RUU
Prioritas tahun 2010 ini, siap memasuki Pembicaraan tingkat II pada
Masa Sidang III dan IV, atau pada kwartal pertama tahun 2011 yang
akan datang. Di antaranya adalah RUU tentang Perubahan Atas UU
No.

24 tahun

2003 tentang

Mahkamah Konstitusi,

RUU tentang

Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, RUU
tentang Perubahan Atas UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat, Infak, dan Shodaqoh, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan,
RUU tentang Transfer Dana, dan Iain-Iain.

Sedangkan, 41 RUU Prioritas 2010 sudah dalam tahap
penyusunan, dengan rincian 16 RUU dari DPR dan 25 RUU dari
Pemerintah.

Selanjutnya, Badan Legislasi DPR telah mengusulkan Prolegnas
untuk tahun 2011 dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat
Paripurna DPR, sejumlah 70 RUU menjadi prioritas. Dari 70 RUU

tersebut, 38 RUU diantaranya merupakan Iuncuran tahun 2010 dan
32 RUU merupakan RUU baru, baik yang datang dari DPR maupun

dari Pemerintah. Di samping 70 RUU tersebut, terdapat 5 RUU yang
bersifat kumulatif terbuka.
Banyaknya RUU yang menjadi prioritas yang harus diselesaikan

pada tahun yang akan datang, Pimpinan Dewan perlu melakukan
berbagai terobosan dan langkah-langkah agar kinerja legislasi dapat
ditingkatkan, melaiui pertemuan konsultasi Pimpinan Dewan, Pimpinan

Fraksi-Fraksi, dan Pimpinan BALEG dalam waktu dekat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masih berkaitan dengan fungsi perundang-undangan, saat ini
Dewan telah menerima tiga RUU dari Pemerintah yaitu RUU tentang

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan; RUU tentang Keistimewaan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; RUU tentang Perubahan Atas
UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Khusus mengenai RUU
tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, substansi
atas RUU ini telah mengundang polemik di masyarakat khususnya
masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, jauh sebelum RUU mi
disampaikan Presiden kepada DPR. Pimpinan Dewan mengharapkan
agar materi yang akan menjadi isu krusial dari RUU ini, yaitu tentang
penetapan atau pemilihan terhadap Gubernur DIY, sebaiknya
diserahkan kepada DPR dan Pemerintah, yang akan melakukan
pembahasan sesuai mekanisme dan agenda rapat yang ditetapkan
oleh Rapat Badan Musyawarah DPR-RI.

Kita tidak ingin terjadi debat yang berkepanjangan di ranah
publik. Sebagai wakil rakyat, Dewan past! akan membahasnya dengan
penuh kehati-hatian, mendengarkan masukan dari masyarakat,

mempertimbangkan semua aspek dengan tetap mengedepankan

kepentingan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), dan dengan menghargai keistimewaan yang dimilita
oleh Yogyakarta, sejarah perjuangan, dan budayanya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam rangka tugas pengawasan, beberapa tim yang telah
dibentuk telah melakukan tugas-tugasnya sepanjang Masa Sidang II
ini. Di antaranya adalah Tim Pengawas DPR-RI terhadap Tindak Lanjut
Rekomendasi DPR-RI tentang pengusutan kasus Bank Century. Tujuan
dibentuknya Tim Pengawas adalah untuk melakukan Pfngawasan

terkait dengan tindak lanjut hasil rekomendasi Panitia Angket DPR RI
tentang pengusutan kasus Bank Century yang telah diputuskan dalam

Rapat Paripurna DPR pada tanggal 3 Maret 2010. Pengawasan
dilakukan agar dapat memberikan dorongan terhadap penyelesaian
secara tuntas, masalah hukum pada kasus Bank Century, terbentuknya
berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pengelolaan sektor moneter dan flskal secara baik, kembalinya

berbagai aset (asset recovery) yang dimiliki Bank Mutiara (nama baru

